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A Espiritualidade

Art. 22. Horizontes da espiritualidade apostólica da Família 
Salesiana

A espiritualidade apostólica é o centro inspirador e animador da vida de 
comunhão na e para a missão da Família Salesiana. Ela é, de fato, uma 
comunhão que não nasce de projeto humano nem coincide com uma 
organização, mesmo perfeita, ou com técnicas refinadas de associação, 
mas brota da caridade pastoral que, suscitada pelo Espírito no coração 
de Dom Bosco, o animou até a santidade.

Espiritualidade significa que a nossa vida é guiada pelo Espírito, Aquele 
que gratifica com os seus carismas os vários Grupos pertencentes 
à única Família. Apostólica significa o dinamismo interior que leva ao 
dom e ao serviço, dando eficácia à ação educativa e evangelizadora e 
unificando toda a existência ao redor desse centro inspirador. 

Movidos pela fé, esperança e caridade, os membros da Família 
Salesiana participam da ação de Deus, que sempre age para comunicar 
a toda pessoa o seu amor misericordioso, e se sentem profundamente 
inseridos na comunhão e no apostolado da Igreja.

Art. 23. Colaborar com Deus Pai

Colocar Deus como centro unificador da própria vida, fonte da 
comunhão fraterna e inspirador da própria ação, supõe certa imagem 
de Deus. Não o Deus distante, todo imerso em seu silêncio solitário 
e imperturbável, e desinteressado da terra, mas o Deus-Amor (cf. 
1Jo 4,16) que se dá totalmente à humanidade, um "Pai que trabalha 
sempre" (Jo 5,17) compartilhando a vida dos seus filhos, empenhado 
em vir, eficazmente e com infinito amor, ao encontro das profundas 
expectativas das pessoas; um Deus tão envolvido em nossa história a 
ponto de expor-se à liberdade do homem, aceitando o risco da rejeição, 
entregando-se sempre como amor que perdoa (ágape). 23

23 Cf. DCE 10.

3
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Silencioso, mas eficaz Agente no interior da história, este Deus associa 
a si colaboradores ativos e colaboradoras operosas que, nas situações 
concretas da vida empenham suas energias no anúncio do seu amor e 
na realização de obras de bem, haurindo d'Ele forças para amar, dar e 
servir. 

"Viver na presença de Deus" significa, para a Família Salesiana e seus 
componentes, cultivar uma intensa e contínua relação de amor com Ele 
("união com Deus"); sentir-se, por isso, cheios de um amor semelhante 
ao seu, amor que se entrega de modo benévolo e desinteressado e 
se prodigaliza pelos destinatários privilegiados da própria missão; 
significa também saber colher e acolher os sinais da sua misteriosa 
presença nas expectativas e nas exigências dos homens e das mulheres 
do nosso tempo. 

É a este Deus, Pai misericordioso, que Dom Bosco dirigiu a sua calorosa 
invocação: “Da mihi animas, cetera tolle”. A todos os seus discípulos 
e a todas as suas discípulas, Dom Bosco repete: “A mais divina das 
coisas divinas é cooperar com Deus para a salvação das almas, e é um 
caminho seguro de santidade eminente”. 

Art. 24. Viver os sentimentos de Cristo 

Dom Bosco colocou no centro de sua vida espiritual e ação apostólica 
uma convicta devoção a Jesus presente na Eucaristia, o Dono de casa 
– como costumava dizer –, e ao divino Salvador, de quem pretendeu 
imitar os gestos salvíficos.

Enxertados em Cristo pela força do Batismo, deixamo-nos assimilar 
a Ele, dóceis à ação do Espírito, até poder dizer com São Paulo: "Para 
mim, o viver é Cristo" (Fl 1,21), "já não sou eu quem vive, mas é Cristo 
que vive mim" (Gl 2,20); mas acolhendo também a outra exortação do 
Apóstolo: "Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus" (Fl 
2,5). 

São eles: a consciência vigilante de ser o Enviado de Deus, guiado 
em tudo pelo Espírito; a obediência incondicional à vontade do Pai na 
realização da missão que lhe foi confiada, enfrentando com coragem 
dificuldades e contrastes (cf. Jo 5,17s); a constante e generosa ação de 
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libertar as pessoas de toda forma de morte e comunicar vida e alegria a 
todos; o cuidado apaixonado pelos pequenos e pobres com a solicitude 
do Bom Pastor; o amor que perdoa sempre até ser vítima na cruz; a 
promessa de ser companheiro de caminhada dos seus discípulos como 
o foi com os dois de Emaús.
O ícone do Bom Pastor inspira e guia especialmente a nossa ação, 
indicando duas perspectivas preciosas de espiritualidade apostólica 
salesiana.

Primeira: o apóstolo do Senhor Jesus coloca no centro da própria 
atenção a pessoa enquanto tal e a ama como ela é, sem preconceitos e 
exclusões, justamente como faz o Bom Pastor, também com a ovelha 
dispersa.

Segunda: o apóstolo não propõe a si mesmo, mas sempre e somente o 
Senhor Jesus, o único que pode libertar de toda forma de escravidão, 
o único que pode conduzir para as pastagens da vida eterna (cf. Jo 
10,1-15), o único que jamais abandona quem se dispersa, mas se faz 
solidário com a sua fragilidade e, cheio de confiança e esperança, o 
procura, recupera e reconduz para que tenha vida em plenitude. 

Enraizar-se em Cristo e conformar-se a Ele é a alegria mais profunda 
para um filho e uma filha de Dom Bosco. De aqui o amor à Palavra e o 
desejo de viver o mistério de Cristo representado pela liturgia da Igreja; 
a celebração assídua dos sacramentos da Eucaristia e da Reconciliação, 
que educam à liberdade cristã, à conversão do coração e ao espírito de 
partilha e de serviço; a participação no mistério da Páscoa do Senhor, 
que abre à compreensão nova da vida e do seu significado pessoal e 
comunitário, interior e social. 

Art. 25. Ser dóceis ao Espírito 

A vida cristã é, por sua natureza, vida no Espírito. Envolvida no 
caminho de renovação, promovido pelo Concílio Vaticano II, a Família 
Salesiana procurou aprofundar as relações com o Espírito do Senhor 
Ressuscitado, definindo a sua identidade ao redor do carisma de Dom 
Bosco, verdadeiro dom do Espírito e fonte da espiritualidade que anima 
a sua Família apostólica. 
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Os aspectos da figura do Espírito Santo encontrados na Palavra 
revelada resultam particularmente iluminadores para a vida espiritual-
apostólica dos que pertencem aos vários Grupos da Família Salesiana: o 
Espírito é Criador e dá a vida; é o enviado do Pai e do Ressuscitado para 
prolongar a sua obra de salvação na história; é Aquele que introduz os 
crentes na Verdade/Cristo para que vivam n'Ele e d'Ele; é Voz que fala 
às consciências das pessoas para abri-las à luz da verdade e predispô-
las ao dom do amor;24 é Presença particularmente viva e eficaz nas 
comunidades cristãs, unificando-as na comunhão e no serviço, 
infundindo nos fiéis o espírito da missão; é Aquele que precede, assiste 
e acompanha os que se empenham na obra de evangelização.25

As atitudes que os membros da Família Salesiana são chamados a 
assumir em seus confrontos são: serenidade e confiança, na certeza 
de que são sempre sustentados pela força do Espírito; docilidade às 
suas inspirações secretas; discernimento inteligente da sua presença 
nos acontecimentos humanos, tanto pessoais quanto comunitários; 
colaboração inteligente e corajosa à sua ação para o advento do Reino 
de Deus na vida das pessoas, na Igreja e na sociedade; reconhecimento 
pelo carisma de Dom Bosco e generosidade na atuação do seu projeto 
educativo e apostólico.

Art. 26. Comunhão e missão na Igreja 

Dom Bosco teve um grande amor pela Igreja e manifestou-o no sentido 
de pertença à comunidade eclesial. Ao mesmo tempo, consciente 
de ter recebido um carisma especial para a educação da juventude, 
desenvolveu-o para a edificação da Igreja nos vários contextos sociais.
A Família de Dom Bosco tem entre os tesouros de casa uma rica tradição 
de fidelidade filial ao Sucessor de Pedro e de comunhão e colaboração 
com as Igrejas locais: "Todo sacrifício é pouco, quando se trata da Igreja 
e do Papado”.26 “"Quando o Papa nos manifesta um desejo, seja para 
nós uma ordem”.27

24 Cf. AA 29c; GS 22e.
25 Cf. AG 4.
26 MB V, p. 577; Cost SDB art. 13.
27 Cf. MB V, p. 573.
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Essa dedicação incondicional ao Papa exprime, em Dom Bosco, a sua 
paixão pela Igreja. É uma herança que nós acolhemos e vivemos. 

A Igreja, com efeito, é presença visível de Cristo ressuscitado na 
história da humanidade; é comunhão dos irmãos na unidade da fé e na 
variedade dos carismas e dos ministérios; é caridade que leva a tornar 
conhecido o amor de Deus anunciando o Evangelho; é serviço prestado 
à humanidade para a construção de um mundo que corresponda ao 
desígnio de Deus; é família que encontra o centro de unidade no Cristo 
Senhor e o defensor da unidade no Sucessor de Pedro.

A espiritualidade herdada de Dom Bosco é eminentemente eclesial; 
ela manifesta e alimenta a comunhão da Igreja construindo uma 
rede de relações fraternas e de colaborações eficazes no seio das 
comunidades cristãs; é uma espiritualidade educativa que se propõe 
a ajudar os jovens e os pobres a se sentirem à vontade na Igreja, a 
serem construtores de Igreja e participantes da sua missão; é uma 
espiritualidade que enriquece a Igreja inteira com o dom da santidade 
de muitos de seus filhos e filhas.

Art. 27. Espiritualidade do cotidiano 

Dom Bosco inspirou-se em São Francisco de Sales reconhecendo-o 
como mestre de uma espiritualidade simples porque essencial, popular 
porque aberta a todos, simpática porque carregada de valores humanos 
e, por isso, particularmente disponível à ação educativa. Em sua obra 
fundamental (Tratado do amor de Deus ou Teótimo), o santo bispo de 
Genebra fala de “êxtase”. Essa palavra não indica tanto os fenômenos 
espirituais extraordinários quanto, segundo a etimologia do termo, a 
saída de si e o voltar-se para o outro; é a experiência de quem se deixa 
atrair, convencer e conquistar por Deus, penetrando sempre mais no 
seu mistério.
Para São Francisco de Sales, são três as formas de êxtase:

–  o êxtase intelectivo: que é arrebatamento por aquilo que Deus é, 
mas também admiração pelas grandes obras que Ele realizou 
na criação e ainda realiza na vida das pessoas e na história 
dos homens; é um olhar que amadurece quando aplicado à 
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meditação da Palavra: de fato, é a Palavra que abre os olhos e 
faz ver as coisas com o mesmo olhar de Deus;

–       o êxtase afetivo: que é fazer experiência pessoal do amor de Deus 
por nós, de modo que aumenta o desejo de corresponder-lhe, 
e, nutridos por esse amor, nos dispomos a dar talentos e vida 
pela sua glória e por causa do Reino; supõe vigilância constante, 
purificação do coração, prática da oração;

–  o êxtase da ação e da vida: que, para São Francisco de Sales, 
é o coroamento dos outros dois, porque o intelectivo poderia 
reduzir-se a pura especulação e o afetivo a simples sentimento. 
O êxtase da ação, porém, revela uma generosidade e uma 
gratuidade que só podem vir de Deus; e transforma-se em 
dedicação concreta e dinâmica pelo bem das pessoas em formas 
variadas de caridade.

A Família Salesiana, na releitura de Dom Bosco Fundador, traduziu as 
exigências da espiritualidade e da mística de São Francisco de Sales 
com uma formulação simples e exigente: espiritualidade do cotidiano.

Art. 28. A "contemplação operante" de Dom Bosco

A mística de Dom Bosco encontra expressão no seu lema “Da mihi 
animas, cetera tolle” e identifica-se com o "êxtase da ação" de São 
Francisco de Sales. É a mística do trabalho cotidiano em sintonia 
de pensamento, sentimento e vontade com Deus; pelo que, as 
necessidades dos irmãos, sobretudo dos jovens, e as preocupações 
apostólicas convidam à oração, enquanto a oração constante alimenta 
o generoso e sacrificado trabalho com Deus pelo bem dos irmãos.
É a mística da "contemplação operante" assim descrita pelo beato 
padre Felipe Rinaldi, conhecedor profundo do mundo interior de Dom 
Bosco: “Dom Bosco identificou, com a máxima perfeição, a sua atividade 
exterior, indefessa, absorvente, vastíssima, cheia de responsabilidade, 
com a vida interior iniciada a partir do sentido da presença de Deus 
e que, pouco a pouco, se tornou atual, persistente e viva a ponto de 
ser união perfeita com Deus. Dessa forma, ele realizou em si o estado 
mais perfeito, que é a contemplação operante, o êxtase da ação, em que 
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se consumou até o fim, com serenidade estática, para a salvação das 
almas”.28 

A Família Salesiana assume esta mística, tão intensamente vivida 
por Dom Bosco, e por ele deixada como herança preciosa aos seus 
discípulos e às suas discípulas espirituais.

Art. 29. Caridade apostólica dinâmica

A caridade apostólica dinâmica representa o coração do espírito de 
Dom Bosco, a substância da vida salesiana, como também a força do 
trabalho apostólico dos membros da Família Salesiana.

Caridade: é o próprio nome de Deus (cf. 1Jo 4,16). Não indica apenas 
as energias do coração humano, mas é participação na misericórdia 
preveniente do Pai, no coração compassivo de Cristo e no amor 
indizível do Espírito Santo. É esse o distintivo dos discípulos do Senhor: 
amarem-se uns aos outros com o mesmo amor com que Deus nos 
ama.

Apostólica: é a participação do amor infinito do Pai que envia Jesus para 
que os homens tenham vida em abundância; é partilha da solicitude do 
Bom Pastor pela salvação de todos; é abertura ao fluxo do amor com 
que o Espírito age nas consciências e na história das pessoas. 

Dinâmica: exprime vivacidade de movimento, capacidade de inovação, 
de não se contentar com o já realizado, de não se deixar levar pelos 
hábitos, de evitar toda forma de mediocridade e comodidade, mas 
buscar com paixão e criatividade o que é mais necessário e eficaz para 
responder concretamente às expectativas do universo juvenil e da 
classe popular.

Para Dom Bosco, tudo isso recebe o nome de coração oratoriano que é 
fervor, zelo, pôr todos os recursos à disposição, busca de intervenções 
novas, capacidade de resistir nas provações, vontade de retomada 
depois dos fracassos, otimismo cultivado e difuso; é solicitude cheia 

28 Felipe Rinaldi, Conferenze e scritti. Leumann-Turim, LDC, 1990, p. 144.
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de fé e de caridade, que encontra em Maria um exemplo luminoso de 
doação de si.

Nos Grupos cujo serviço salesiano se dirige à infância, a caridade 
apostólica dinâmica é ternura evangélica; nos Grupos que educam 
adolescentes e jovens, é acolhida, participação e guia para horizontes 
de crescimento; nos Grupos entregues ao cuidado de pessoas 
afetadas por variadas formas de pobreza, assume a tonalidade de 
amor misericordioso e providente; nos Grupos que dirigem o próprio 
apostolado aos doentes e anciãos, transforma-se em caridade 
compassiva; nas Filhas dos Sagrados Corações, manifesta-se como 
amor sacrifical, especialmente pelos leprosos; nos Grupos empenhados 
num apostolado salesiano entre pessoas simples, dispersas em aldeias 
distantes ou imersas nas degradadas periferias urbanas, transforma-
se em humilde amor solidário e oblativo.

Art. 30. Graça de unidade

As expressões utilizadas na experiência salesiana para exprimir a fonte 
da caridade apostólica são: graça de unidade, interioridade apostólica, 
dimensão contemplativa da vida, síntese vital, movimento único de 
caridade para com Deus e para com os jovens, liturgia da vida. 

Evangelizar educando e educar evangelizando é uma fórmula já difusa 
para exprimir a unidade interior dos membros da Família Salesiana, 
pois não se refere apenas à metodologia educativa, mas também à 
espiritualidade dos indivíduos e dos Grupos: quando alguém se deixa 
guiar pelo Espírito, vida e apostolado formam uma unidade, como 
oração e ação, amor de Deus e amor ao próximo, cuidado de si e 
dedicação aos outros, educação do humano e anúncio do Evangelho, 
pertença a um Grupo e inserção na Igreja. 

Tudo converge para a unidade; e é a síntese vital própria da santidade. 
De aqui deriva uma força incrível de ação e de testemunho, pela energia 
do Espírito que tomou posse de toda a pessoa e pode fazer dela um 
instrumento livre e alegre da sua ação. 

A caridade apostólica é para todo participante da Família Salesiana o 
princípio interior e dinâmico capaz de unificar as múltiplas e diversas 
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atividades e preocupações cotidianas. Favorece a fusão dos dois polos 
inseparáveis da caridade apostólica num único movimento interior: a 
paixão por Deus e a paixão pelo próximo.

Art. 31. Predileção pelos jovens e dedicação à classe popular

Os discípulos e as discípulas de Dom Bosco, para realizar de modo 
eficaz a missão juvenil e popular, cultivam uma predileção real pelos 
jovens e prodigalizam-se pela classe popular. Estão convencidos de 
fazer a experiência de Deus justamente mediante aqueles aos quais 
são enviados: a juventude e a gente comum, especialmente os pobres. 

Os jovens e as jovens são reconhecidos como dom de Deus à Família 
Salesiana; são o campo indicado pelo Senhor e por Maria a Dom Bosco, 
no qual realizar a sua ação; eles são, para nós todos, substância da 
vocação e da missão salesiana. 

Dedicar-se aos jovens significa ter o coração continuamente voltado 
para eles, percebendo aspirações e desejos, problemas e exigências. 
Quer dizer também encontrá-los no ponto de amadurecimento em 
que se encontram; não só para fazer-lhes companhia, mas para 
levá-los aonde são chamados; por isso, os educadores intuem as 
energias de bem que os jovens trazem em si e os apoiam no esforço 
de crescimento, tanto humano quanto cristão, individualizando com 
eles e para eles itinerários possíveis de educação. Ressoa sempre no 
coração de educadores e evangelizadores apaixonados o apelo paulino: 
“A caridade de Cristo impele-nos continuamente” (cf. 2Cor 5,14).

A classe popular é o ambiente natural e ordinário onde encontrar os 
jovens, sobretudo os mais necessitados de ajuda. O empenho da 
Família de Dom Bosco volta-se à gente comum, apoiando-a no 
esforço de promoção humana e de crescimento na fé, evidenciando e 
promovendo os valores humanos e evangélicos de que é portadora, 
como o sentido da vida, a esperança de um futuro melhor, o exercício 
da solidariedade.  

Dom Bosco traçou, também para a Associação dos Salesianos 
Cooperadores e a Associação de Maria Auxiliadora, um itinerário de 
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educação à fé para o povo, valorizando os conteúdos da religiosidade 
popular. 

Ele prodigalizou-se, também, em promover a comunicação social para 
alcançar o maior número possível de pessoas em ação educativa e 
evangelizadora.

Art. 32. Bondade salesiana 

A bondade (amorevolezza) de Dom Bosco é, sem dúvida, um traço 
característico da sua metodologia pedagógica tida ainda hoje como 
válida, tanto nos contextos ainda cristãos quanto naqueles nos quais 
vivem jovens que pertencem a outras religiões. 

Entretanto, não se reduz apenas a um princípio pedagógico, mas deve 
ser reconhecida como elemento essencial da nossa espiritualidade. 
Ela, com efeito, é amor autêntico porque vem de Deus; é amor que 
se manifesta nas linguagens da simplicidade, da cordialidade e da 
fidelidade; é amor que gera vontade de correspondência; é amor que 
suscita confiança, abrindo caminho para a confidência e a comunicação 
profunda ("a educação é coisa do coração"); é amor que se difunde 
criando clima de família, no qual viver em comum é belo e enriquecedor. 

Para o educador, é amor que requer energias espirituais intensas: o 
desejo de estar e ficar ali, a renúncia de si e o sacrifício, a castidade dos 
afetos e o autocontrole nas atitudes, a escuta participante e a espera 
paciente para individualizar os momentos e os modos mais oportunos, 
a capacidade de perdoar e retomar os contatos, a mansidão de quem, 
às vezes, também sabe perder, mas continua a crer com esperança 
ilimitada. Não há amor verdadeiro sem ascética e não há ascética sem 
o encontro com Deus na oração.

A bondade é fruto da caridade pastoral. Dom Bosco dizia: "Sobre o que 
se fundamenta esta nossa amizade recíproca? [...] No desejo que tenho 
de salvar as vossas almas, que foram redimidas pelo sangue precioso 
de Jesus Cristo, e vós me amais porque procuro levar-vos pelo caminho 
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da salvação eterna. Portanto, o fundamento da nossa afeição é o bem 
das nossas almas".29

A bondade torna-se assim sinal do amor de Deus, e instrumento para 
despertar a sua presença no coração dos que foram alcançados pela 
bondade de Dom Bosco; é um itinerário de evangelização.
De aqui a convicção que a espiritualidade apostólica da Família 
Salesiana caracteriza-se não por um amor entendido genericamente, 
mas pela capacidade de amar e fazer-se amar. 

Art. 33. Otimismo e alegria na esperança 

Em Jesus de Nazaré, Deus revelou-se como o "Deus da alegria",30 e o 
Evangelho, como uma "alegre notícia" que tem início com as "Bem-
aventuranças", participação dos homens na mesma beatitude de 
Deus. Trata-se de um dom não superficial, mas profundo, porque a 
alegria, mais do que sentimento efêmero, é energia interior que resiste 
também às dificuldades da vida. São Paulo recorda: "Estou cheio de 
consolação e transbordo de alegria em todas as nossas aflições" (2Cor 
7,4). Nesse sentido, a alegria que experimentamos na terra é um dom 
pascal, antecipação da alegria plena que gozaremos na eternidade.

Dom Bosco captou o desejo de felicidade presente nos jovens e 
demonstrou a sua alegria de viver nas expressões da alegria, do pátio e 
da festa; mas jamais deixou de indicar a Deus como fonte da verdadeira 
alegria. Alguns de seus escritos, como O jovem instruído, a biografia 
de Domingos Sávio, o apólogo contido na história de Valentim, são 
demonstrações da correspondência que ele estabelecia entre graça e 
felicidade. E a sua insistência sobre o “prêmio do paraíso” projetava as 
alegrias da terra na perspectiva da sua realização e plenitude.
À escola de Dom Bosco, quem pertence à Família Salesiana cultiva em 
si algumas atitudes que favorecem a alegria e a comunicam aos outros.

29 Dom Bosco, “Lettera a don Giuseppe Lazzero e alla comunità degli artigiani di Valdocco. 
Roma, 20 gennaio 1874”. In: Epistolario, vol. IV, p. 208, aos cuidados de Francisco Motto. 
Roma, LAS, 2003
30 São Francisco de Sales, “Lettre à la Présidente Brulart. Annecy, 18 febbraio 1605”. In: 
Oeuvres, vol. XIII, p.16.
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1. Confiança na vitória do bem: «Em todo jovem, também no mais 
desafortunado – escreve Dom Bosco –, há um ponto acessível ao 
bem; primeiro dever do educador é descobrir esse ponto, essa corda 
sensível do coração, e tirar proveito dele».31

2. Apreço pelos valores humanos: o discípulo de Dom Bosco acolhe 
os valores do mundo e recusa lamentar-se do próprio tempo; retém 
tudo o que é bom, sobretudo quando agradável aos jovens e ao povo. 

3. Educação às alegrias cotidianas: é preciso um esforço paciente de 
educação para aprender, ou reaprender, a apreciar com simplicidade 
as múltiplas alegrias humanas que o Criador coloca todos os dias em 
nosso caminho. 

Uma vez que se entrega totalmente ao "Deus da alegria" e testemunha 
em obras e palavras o "Evangelho da alegria", o discípulo e a discípula 
de Dom Bosco vivem sempre alegres. Difundem essa alegria e sabem 
educar à alegria da vida cotidiana e ao sentido da festa, lembrados do 
apelo de São Paulo: "Alegrai-vos sempre no Senhor; repito, alegrai-
vos" (Fl 4,4).

Art. 34. Trabalho e temperança

O exercício da caridade apostólica inclui a exigência de conversão e 
purificação, ou seja, a morte do homem velho para que nasça, viva e 
se desenvolva o homem novo que, à imagem de Jesus Apóstolo do 
Pai, está pronto a sacrificar-se cotidianamente no trabalho apostólico. 
Doar-se é esvaziar-se e esvaziar-se é deixar-se preencher por Deus, 
para fazer d'Ele um dom aos outros. Desapego, renúncia, sacrifício, 
são elementos irrenunciáveis, não pelo gosto do ascetismo, mas 
simplesmente pela lógica do amor. Não há apostolado sem ascética 
e não há ascética sem mística. Quem se põe por inteiro a serviço 
da missão não precisa de penitências extraordinárias; bastam as 
dificuldades da vida e os cansaços do trabalho apostólico, se acolhidos 
com fé e oferecidos com amor.

31 MB V, p. 367.
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A ascese recomendada por Dom Bosco tem diversos aspectos: ascese 
de humildade, para não se sentir senão servos diante de Deus; ascese de 
mortificação, para ser senhor de si, conservando os próprios sentidos e 
o próprio coração e vigiando para que a busca de comodidades não 
empobreça a generosidade; ascese da coragem e da paciência para 
poder perseverar na ação quando nos chocamos com a dura realidade; 
ascese de abandono, quando os acontecimentos nos levam mais perto 
da cruz de Cristo.

Art. 35. Iniciativa e maleabilidade 

O desejo de fazer o bem requer a busca dos caminhos mais adequados 
para realizá-lo. Entram em jogo: a leitura correta das necessidades e 
das possibilidades concretas, o discernimento espiritual à luz da Palavra 
de Deus, a coragem de tomar iniciativas, a criatividade no individualizar 
soluções inéditas, a adequação às circunstância mutáveis, a capacidade 
de colaboração, a vontade de revisão. 

O padre Felipe Rinaldi recorda aos Salesianos – e a sua afirmação é 
válida para todos os Grupos da Família Salesiana –: "O espírito próprio 
das nossas Constituições é a elasticidade da adaptação a todas as 
formas de bem que surgem continuamente na humanidade; e o dia em 
que se introduzisse uma modificação contrária a esse espírito seria o 
fim da nossa Sociedade”.32

São muitas as palavras de Dom Bosco que recomendam o espírito 
de iniciativa: "Nas coisas que redundam em vantagem da juventude 
em perigo ou servem para ganhar almas a Deus, eu vou adiante até a 
temeridade”.33 “Ceda-se muito sempre no que se puder; dobremo-nos 

32 Egidio Viganò, “Don Philip Rinaldi, Authentic Witness and Interpreter of the ‘Salesian 
Spirit’”, in AGC no. 332, Rome, 5 December 1989.
33 “Lettera a Vespignani”. Epistolario Ceria III, p. 166-167; cf. também MB XIV, p. 662
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às exigências modernas também nos costumes e nas tradições dos 
vários lugares, desde que não se deva fazê-lo contra a consciência”.34

Não é apenas questão de estratégia, mas de um fato espiritual, 
porque comporta uma renovação contínua de si e da própria ação em 
obediência ao Espírito e à luz dos sinais dos tempos.

O aparecimento de numerosos Grupos da Família Salesiana surgidos 
no século XX foi fruto do espírito de iniciativa e da maleabilidade dos 
respectivos Fundadores, fiéis e criativos filhos de Dom Bosco.

Art. 36. O espírito salesiano de oração 

A oração salesiana é oração apostólica; é movimento que vai da ação 
até Deus e é movimento que, de Deus, reconduz à ação levando-O 
junto, porque tanto a mente como o coração estão cheios do seu amor.

Dom Bosco não dedicava longos tempos à oração nem usava métodos 
ou formas especiais (bastavam-lhe as "práticas do bom cristão"), 
porque ação e oração eram nele uma coisa só. O trabalho extraordinário 
que o ocupava da manhã à noite não perturbava a sua oração, antes 
a suscitava e orientava; e a oração cultivada no profundo do coração 
nutria nele energias renovadas de caridade para dedicar-se por inteiro 
ao bem de seus jovens pobres. 

O próprio nome oratório dado à sua primeira instituição significa que 
tudo, naquele ambiente, era oração ou podia ser oração; e o quanto de 
bem se fazia naquela casa era fruto da oração: de Dom Bosco, dos seus 
colaboradores e dos jovens.

A oração difusa é típica, portanto, dos que vivem a espiritualidade 
de Dom Bosco e realizam a sua missão. Sem transcurar, porém, os 
momentos de oração explícita, nutrida pela escuta da Palavra de Deus  
e a resposta de amor, que transformam a vida em oração e a oração 
em vida.

34 MB XIII, p. 283.
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Art. 37. Maria Auxiliadora, Mestra de espiritualidade apostólica

A devoção a Maria (com a devoção a Jesus Eucaristia e ao Papa) foi 
uma das três devoções que marcaram a vida espiritual e apostólica de 
Dom Bosco. A Família Salesiana inteira é e sente-se Família mariana, 
nascida da solicitude materna da Imaculada Auxiliadora. De fato, todos 
os Grupos exprimem essa convicção em seus textos constitucionais 
próprios. Para os Salesianos, Maria Auxiliadora é modelo e guia em 
sua ação educativa e apostólica,35 mãe e mestra em sua experiência 
formativa,  particularmente invocada em sua oração.36 

Para as Filhas de Maria Auxiliadora, Maria virgem e mãe, serva humilde, 
mãe do Salvador, é mãe e educadora de toda vocação salesiana e 
"verdadeira superiora" do Instituto.37 Ela é modelo de fé, esperança, 
caridade e união com Cristo, de solicitude e bondade materna, de vida 
consagrada, de oração, de disponibilidade, de escuta, de docilidade e 
colaboração, de caridade apostólica. 38

O Salesiano Cooperador "descobre na Virgem Imaculada e Auxiliadora o 
aspecto mais profundo da própria vocação: ser verdadeiro ‘cooperador 
de Deus’ na realização do seu plano de salvação”. 39

Para os que pertencem à Associação de Maria Auxiliadora, a entrega a 
Maria traduz-se em "viver a espiritualidade do cotidiano com atitudes 
evangélicas, especialmente com a gratidão a Deus pelas maravilhas 
que realiza continuamente, e com a fidelidade a Ele também na hora da 
dificuldade e da cruz, a exemplo de Maria”. 40

   
Para as Irmãs da Caridade de Jesus, Maria as ajuda a viver animadas pelo 
Espírito Santo; a colocar Jesus Cristo no centro da própria vida; a nutrir 
um amor sincero e uma grande confiança n'Ela nas próprias relações 
com as pessoas; a imitar os seus exemplos de Mulher crente, que 
busca a vontade de Deus no cotidiano, de Mãe amorosa e solícita dos 

35 Cf. Cost SDB arts. 20, 34, 92.
36 Cf. id. art. 98.
37 Cf. id. arts. 84, 87, 92.
38 Cf. Cost FMA arts. 17, 18, 44, 79, 114.
39 PVA art. 20.
40 Novo Regulamento ADMA art. 4.
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outros, de Discípula do Filho de quem escuta a Palavra, de Consoladora 
dos aflitos, de Auxílio dos cristãos e de Mãe da humanidade.41

As Damas Salesianas assim se expressam em seu Ideário: "Maria é 
a primeira leiga empenhada, que, na entrega do próprio ser, acolhe 
fielmente o plano de Deus, transforma em vida a sua palavra, como 
mulher, esposa e mãe, mestra e testemunha, primeira evangelizada e 
evangelizadora. 

Ela é inspiração e modelo a seguir para a Dama Salesiana, e tudo 
isso nos leva a proclamá-la Primeira Dama Salesiana, norma, guia, 
inspiração, mãe, irmã e fiel companheira em nossa missão”.  42

A entrega cotidiana a Maria caracteriza, portanto, a nossa 
espiritualidade. A entrega é um dinamismo ascendente: é fazer o 
dom de si para responder com generosidade à missão a cumprir; 
mas é também dinamismo descendente: acolher com confiança e 
reconhecimento o auxílio d'Aquela que guiou Dom Bosco e continua a 
guiar a Família espiritual que teve nele a sua origem.

41 Cf. Cost SCG art.12.
42 Cf. Ideário DS art.14.


