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A Pastoral Juvenil e os Salesianos Cooperadores. 
Ser Comunidades fraternas abertas aos jovens 
 

Koldo Gutiérrez, sdb 
               Borja Pérez de Galnares, SSCC 

 
 Esta intervenção está escrita a quatro mãos. Decidimos escrever este texto em conjunto 

porque queremos fazer ver a urgência de buscar espaços de colaboração e reflexão conjunta na 
nossa família salesiana . 
 
O poliedro melhor que a esfera 
 

O Papa Francisco na Evangelii Gaudium (EG)  utiliza as imagens do poliedro e da esfera 
para propor um modelo pastoral para este nosso tempo. O santo Padre diz-nos que “ o modelo  não 
é a esfera… o modelo é o poliedro, pois este reflecte a confluência de todas as parcialidades, que 
nele conservam a sua originalidade” ( EG 236). 
 

Podemos aplicar este modelo na família salesiana? Uma aplicação deste modelo levar-nos 
ia a afirmar que para a família salesiana é melhor o poliedro que a esfera, porque temos 
necessidade uns dos outros e todos somos necessários. Cada um dos grupos da família salesiana 
contribui com a originalidade da sua própria vocação para o enriquecimento espiritual de toda a 
família e cada um dos grupos assume dentro dela a responsabilidade que lhe corresponde. 
 
O âmbito desta reflexão 
 

Feita esta introdução, gostaríamos de desenhar o âmbito onde situar esta reflexão. Com este 
intuito assinalamos dois aspectos expressos já no título e no subtítulo que encabeçam este escrito. 

Em primeiro lugar, como expressa o título, proporemos algumas chaves de compreensão da 
Pastoral Juvenil hoje. De entre as muitas possíveis, destacaremos aquelas que, do nosso ponto de 
vista, são mais iluminadoras para a Pastoral Juvenil onde estão comprometidos os Salesianos 
Cooperadores.  

Em segundo lugar, está no subtítulo o outro aspecto que queríamos focar: “ser comunidades 
fraternas abertas aos jovens”. Aí fazemos referência a um dos desafios do último Congresso 
Regional, em Junho de 2015, que dizia: “favorecer a dimensão comunitária da Associação para 
que esta possa tornar-se visível nos centros locais como autênticas comunidades cristãs de 
referência onde os jovens  das obras possam sentir-se acolhidos”. 
 
1. A Pastoral Juvenil, expressão da missão salesiana  
 

Deus, pela força do Seu Espírito, suscitou em redor de D. Bosco, ao longo da história, diversas 
vocações para a salvação da juventude pobre e abandonada. Esta convicção fundamenta a 
identidade e a missão da família salesiana. Esta família  encontra nos jovens pobres o campo 
específico da sua missão na qual a Pastoral Juvenil é uma expressão prática. 
Os Salesianos cooperadores levam à missão juvenil salesiana os aspectos característicos da sua 
vocação específica, estando presentes no mundo, como sal e luz. Neste sentido, na Pastoral 
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Juvenil, os salesianos cooperadores sublinham bem as características específicas da sua própria 
vocação.  
 
1.1 Voltar às origens do carisma salesianos para passar ao futuro 
 

O Concílio Vaticano II pediu aos diferentes institutos religiosos que voltassem às origens dos 
seus respectivos carismas. Nos últimos cinquenta anos a família salesiana quis retornar a D. Bosco 
e àqueles momentos da história onde cristalizou o carisma salesiano. 

 
Dessa maneira, podemos avaliar os três anos de preparação do bicentenário do nascimento de 

S. João Bosco. D. Pascual Chávez teve a ideia luminosa de nos fazer ver que, somente 
entrelaçando os fios da história, a missão e a espiritualidade, a nossa família salesiana poderia 
caminhar para o futuro com esperança.  

 
Na história do carisma salesiano, ainda em gérmen e em semente, se podem ver desenhadas as 

diferentes vocações salesianas que, com o passar dos anos e através dos distintos processos 
históricos, foram tomando rostos diversos. A Associação dos Salesianos Cooperadores, depois do 
Concílio Vaticano II e impulsionada pela nova eclesiologia conciliar, assume um rosto 
característico. 

 
O pequeno começo a que nos estamos referindo tem em si o gérmen do futuro. Torna-se, 

portanto, claro que devemos dar importância às origens do carisma salesiano, onde se encontram já 
desenhadas as distintas vocações salesianas; que devemos aprofundar a missão recebida a partir 
desse gérmen e que devemos mostrar a espiritualidade que nos alimenta na nossa proposta 
pastoral. 

 
1.2. Este é o tempo do carisma e da missão partilhados 
 

O Concílio Vaticano II formulou uma bonita  eclesiologia de comunhão. Esta eclesiologia 
fez ressaltar o valor de todas as vocações, deu novo impulso ao laicado e relançou a missão com 
vigor e criatividade. 
 
Comunhão missionária 
 
 O último documento do Concílio foi o “Decreto sobre a actividade missionária da Igreja 
(Ad gentes)”. Este documento afirma que a missão é o modo mais genuíno  de entender a natureza 
da Igreja. “ A Igreja peregrina é por  natureza missionária, uma vez que procede da missão do 
Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai” (AG,2). 
 Este foco missionário foi de novo aceso na exortação pós sinodal E.G. O Papa Francisco 
entende que comunhão e missão vão unidas, porque são características do Deus Trinitário e do 
povo santo de Deus. A Igreja é uma comunhão em missão: “A intimidade da Igreja com Jesus, é 
uma intimidade itinerante e a comunhão configura-se essencialmente como comunhão 
missionária”. (EG 23). 
 A família salesiana é uma comunidade missionária ao serviço dos jovens. Para nós é muito 
claro que a comunhão na nossa família é uma comunhão para a missão. A comunhão entre nós faz 
com que sejamos missionários dos jovens e seremos cada vez melhores missionários por efeito da 
maior comunhão que houver entre nós. A comunhão é a condição que possibilita de uma 
comunhão missionária.  
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Carisma e missão compartilhadas 
 

Este é o tempo do carisma e missão compartilhados. É muito ilustrativo percorrer o caminho 
que a Igreja seguiu ao longo destes últimos cinquenta anos até chegar à expressão carisma e missão 
compartilhados. 

O Concílio, no documento Ad Gentes, pedia aos leigos cooperação (AG 36). Há uns dez anos 
atrás a Igreja começou a falar de corresponsabilidade; hoje prefere falar de carisma e missão 
compartilhados (VC 55). A missão compartilhada vai fazendo caminho também entre nós.  A 
vocação é a condição da possibilidade do carisma e missão compartilhados. 

 
Sou uma missão na terra 

 
O discurso da vocação nos dias de hoje é de grande utilidade. Este discurso é importante na 

sociedade civil na qual se reconhece o valor das distintas vocações numa sociedade à procura de 
sentido. Este discurso é também de uma actualidade especial para nós, cristãos que afirmamos ser 
criaturas abençoadas por Deus e chamadas a “cuidar e cultivar” a criação.  

 
Um contemporâneo de D. Bosco, o Cardeal Newman, dizia que “Deus me criou para uma 

missão concreta. Confiou-me uma tarefa que não confiou a mais ninguém”. Algo parecido diz o 
Papa Francisco na EG, quando afirma que “eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste 
mundo” (EG 273). A missão está nas entranhas de todo o discípulo de Cristo, faz parte da 
identidade de todo o baptizado. Da mesma maneira D. Bosco dizia que o momento vocacional é o 
momento mais significativo da vida de um jovem. 

 
Não podemos esquecer que cada vocação é única. Acompanhar vocacionalmente é ajudar a 

descobrir a sua identidade mais profunda. Uma vocação é uma história de amor entre Deus e uma 
pessoa que escutou o Seu chamamento e se dispõe para a missão numa espiritualidade viva. Dessa 
maneira, a vocação de um salesiano cooperador é a história de amor de Deus com cada um dos 
cooperadores que acolhe o seu chamamento e se disponibiliza para o serviço dos jovens, dentro de 
uma espiritualidade viva, a espiritualidade salesiana. 

 
 

2. A Pastoral Juvenil na EG 
 
A EG é a pastoral da Igreja para este tempo. Desde as primeiras páginas da Exortação se vê a 

importância da missão. “Para que este impulso missionário seja cada vez mais intenso, generoso e 
fecundo, exorto também a cada Igreja particular a entrar num processo decidido de discernimento, 
purificação e reforma” (EG 30). 

 
2.1.  A pastoral juvenil do discernimento 

 
O discernimento é uma das chaves para entender o modelo pastoral que o Papa Francisco 

propõe à Igreja. Quando lemos os seus textos, descobrimos a sua maneira de fazer e constatamos 
que o discernimento está muito presente. 

 
Importância da cultura 
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No número 105 da EG fala-se da Pastoral juvenil Este número diz coisas muito interessantes e, 
entre elas : “a pastoral juvenil, tal como estávamos habituados a desenvolvê-la, sofreu o impacto 
das mudanças sociais. Os jovens, nas estruturas habituais, não conseguem encontrar respostas 
para as suas inquietações, necessidades, problemáticas e feridas” (EG 105). 

 
 O santo Padre faz ressaltar a grande transformação cultural que estamos a viver e que  põe à 
prova a nossa capacidade de reacção e a nossa criatividade pastoral. Para os que trabalhamos 
na Pastoral Juvenil, a cultura é muito importante, porque a cultura e a comunicação são as vias  
pelas quais viaja e se compreende o Evangelho. Este número da 
EG constata que a mudança cultural que vivemos hoje é tão forte que se nos torna difícil 
encontrar respostas para as inquietações, problemas e feridas que vivem muitos jovens. 
 
 Como nos situamos diante desta cultura? Não é necessário ser muito perspicaz para afirmar 
que há de tudo. Alguns preferem a confrontação, outros a dissolução da mesma cultura e, por 
outro lado, há outros que preferem o discernimento e a proposta. Creio que nós somos os que 
escolhemos este último caminho. 
 
 Necessitamos de uma pastoral juvenil de discernimento. Para discernir é importante o olhar. 
Podemos abordar a cultura com diversos olhares. Nós preferimos o olhar de Deus. Como é que 
Deus olha a cultura? Como é que Deus olha os jovens? Nós queremos olhar os jovens com o 
olhar com que Deus os olha. Para Deus nada está perdido. Para Deus nenhum jovem está 
perdido.  
 

No entanto, seguindo este argumento, podemos constatar que, quando caminhamos em 
direcção aos outros descobrimos que não estamos sós, que há outras maneiras de encarar a vida 
e até a religião. Desta constatação ressalta a urgência da evangelização, a abertura aos outros e 
a necessidade do diálogo. 

 
Escutar, compreender e propor 
 
 “ Aos adultos nos custa escutá-los (refere-se aos jovens) com paciência, compreender as 
suas inquietações ou reclamações e a aprender a falar-lhes a linguagem que eles entendam” (EG 
105). 
 Estão elencadas, neste número, três tarefas que o Papa Francisco propõe à Pastoral Juvenil: 
escutar, compreender e propor a vida cristã aos jovens com uma linguagem que eles compreendam. 
 
Escutar 

Queremos destacar a palavra escutar. Às vezes é mais difícil escutar, sobretudo escutar em 
profundidade, do que dizer palavras sensatas. Palavras sensatas dizemos todos. Escutar é ajudar o 
outro a encontrar palavras apropriadas. A escuta requer sabedoria, tempo, paciência. Escutar exige 
que desenvolvamos uma pastoral de proximidade e de encontro. 
 
Compreender os jovens 

Não basta escutar é também muito importante compreender os jovens. Para compreender é 
necessário interpretar. Ajudam-nos nesta tarefa a reflexão, o diálogo com as ciências humanas, a 
iluminação da Palavra de Deus, a consideração da tradição educativa e pastoral da Igreja e do seu 
magistério, bem como a tradição educativa e pastoral salesiana. Se queremos compreender os 
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jovens, necessitamos de uma Pastoral Juvenil que não tenha medo de pensar, que não seja 
preguiçosa e que tenha coragem de fazer perguntas. 
 
Propor a vida cristã 

Não basta escutar e compreender, é necessário propor uma vida cristã. A Pastoral Juvenil 
segundo a EG, deve ir ao essencial. Além disso, a nossa pastoral é propositiva. A proposta pastoral 
deve ser feita em linguagem que os jovens compreendam. Não valorizar a linguagem faz com que 
a mensagem não chegue. “Há que expressar as verdades de sempre numa linguagem que nos 
mostre a sua perene novidade” (EG 36). 
 
2.2. Uma pastoral juvenil da fé e da misericórdia 
 

A pastoral juvenil da EG é uma pastoral que vai ao essencial, pois é uma pastoral juvenil da 
fé e da misericórdia.  
 
Uma pastoral juvenil da fé 
 

A pastoral juvenil deve promover o encontro com Cristo, abrir à dimensão de discípulo e à 
missão. Isto só é possível se nos comprometermos com uma pastoral juvenil da fé. 

O Papa, em muitas das suas intervenções, diz-nos que “educar é dar vida”. Nesse sentido é 
acolher, escutar, compreender, dialogar e propor. Acrescentando um pouco mais, podemos dizer 
que educar na fé, além de tudo o que se disse, é também iniciar, acompanhar e sustentar a 
experiência da fé. 

Daí, a importância que a família salesiana dá ao Itinerário da educação para a fé.  
A respeito destes Itinerários, vivemos alguns anos carregados de dúvidas ao ponto de 

alguns afirmarem que o tempo dos itinerários tinha terminado. 
Hoje sublinhamos alguns elementos importantes a ter em conta na educação para a fé: a 

proposta da fé e não a sua imposição, o acolhimento solícito das circunstâncias em que se encontra 
cada jovem, a importância do Primeiro Anúncio, a oferta de uma adequada catequese, o 
acompanhamento e a mistagogia. 

Para além de tudo o que dissemos, podemos afirmar que nos actuais itinerários de educação 
para a fé, a Palavra de Deus tem uma importância capital, bem como a liturgia e a comunidade 
como tal, a relação entre a família e a pastoral juvenil, o compromisso solidário com os que mais 
sofrem e as propostas para todo o tipo de vocações na Igreja. 
 
Uma pastoral juvenil da misericórdia 
 

A misericórdia é uma das palavras mais repetidas no magistério do Papa Francisco. Para se 
poder desenvolver uma pastoral juvenil da misericórdia devemos ajudar os adolescentes e jovens a 
ter olhos bem abertos, um coração cheio de compaixão e mãos para actuar a misericórdia. 

Mas, de que maneira pode a pastoral juvenil da misericórdia ajudar os adolescentes e 
jovens a ter os olhos abertos? A educação é a melhor maneira possível. Referimo-nos a uma 
educação disposta a dar tudo o que pode para que cada jovem possa tornar-se plenamente pessoa 
através do despertar da consciência, do desenvolvimento da inteligência e da compreensão do 
próprio destino. 

Como pode a pastoral da misericórdia ajudar os adolescentes e jovens a ter um coração 
cheio de compaixão? Vem-nos à memória uma imagem da viagem do Papa Francisco às Filipinas. 
Nesta viagem, uma menina que tinha sido sexualmente escravizada, perguntou ao Papa: porque é 



 

 

 ASOCIACIÓN DE  SALESIANOS COOPERADORES 
C.I.F.: G-80119787 

C/ Alcalá 211, oficina 11 – 28028 MADRID 
Tlfno. / Fax: 91-355 85 48 

Página Web: www.cooperadores.org        Correo electrónico: cooperadores@cooperadores.org

6 

que Deus permite que aconteçam estas coisas às crianças? O Papa, deixando os seus papéis, disse-
lhe que esta pergunta não tinha resposta e fixando-se em Jesus  falou-lhe do importante que é  
saber chorar associando-se à dor dos que sofrem. Da mesma maneira que o Papa nos convida 
quando falemos de compaixão, fixemos a nosso olhar em Jesus. Para Jesus nada é indiferente. 

Que podemos fazer para que os jovens se comprometam a ser misericordiosos? D. Bosco 
perguntava aos seus jovens se estavam dispostos a praticar a caridade com o próximo. Para D. 
Bosco era essencial na formação dos jovens o protagonismo juvenil e o fazer algo para com os 
demais.  

 
O Papa Francisco propõe-nos exercitar as obras de misericórdia corporais (dar de comer a 

quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir 
os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos) e as obra de misericórdia espirituais ( dar um 
bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir o que erram, consolar os tristes, perdoar as ofensas, 
suportar com paciência as fraquezas do próximo, rogar a Deus pelos vivos e defuntos).  
 
2.3 .   Uma pastoral juvenil da comunhão e da vocação 
 
Duas citações da EG dão um cariz de novidade à pastoral vocacional. Por um lado, reconhece o 
Papa Francisco que “ onde há vida, fervor e ânsia de levar Cristo aos demais, surgem vocações 
genuínas” (EG 107). E concretiza esta afirmação falando da necessidade de comunidades vivas, 
porque só estas podem gerar vocações (cfr. EG, 107). Por isso, diz expressamente: “ Que todos 
possam admirar como cuidais uns dos outros, como vos estimulais mutuamente e como vos 
acompanhais” (EG 80).  
 
 Este apelo à formação de comunidades vivas é oportuno neste tempo em que o aspecto 
comunitário está a debilitar-se em tantos projectos pastorais. Devemos dar importância ao 
comunitário. Apostar na comunhão é desenvolver a dimensão diocesana da pastoral, fortalecer a 
vida das nossas comunidades, favorecer o desenvolvimento da eclesialidade da fé nas propostas, 
apostar na família salesiana, apostar nos grupos (comunidades juvenis, comunidades de adultos…). 
 
 Pensemos no Itinerários de educação para a fé. No itinerário, a comunidade e a vocação 
iluminam-se mutuamente. A pastoral juvenil do futuro deve cuidar o aspecto comunitário e o 
florescimento de comunidades; a pastoral juvenil do futuro, deve entranhar a dimensão vocacional. 
Acreditamos que os Salesianos cooperadores, se souberem ler bem a história, têm aqui uma boa 
oportunidade. 
 
 Numa passagem da EG, o Papa Francisco sublinha o papel dos leigos na pastoral da Igreja. 
“Os leigos são simplesmente a imensa maioria do Povo de Deus. Ao seu serviço está a maioria dos 
ministros ordenados. Tem crescido a consciência da identidade e da missão do leigo na Igreja. 
Conta-se com um grande número de leigos ainda que não suficiente, com arreigado sentido de 
comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da 
fé. A tomada de consciência desta responsabilidade laical que nasce do Baptismo e da 
Confirmação, não se manifesta da mesma maneira em todos os lugares. Nalguns casos, porque não 
se formaram para assumir responsabilidade importantes; noutros, por não encontrarem espaço nas 
suas Igrejas particulares para poderem expressar-se e actuar, devido a um excessivo clericalismo 
que os mantém à margem das decisões. Apesar de uma maior participação de muitos nos 
ministérios laicais não reflecte o seu compromisso de fazer penetrar os valores cristãos no mundo 
social, político e económico. Limitam-se, muitas vezes, a tarefas dentro da Igreja sem um 
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compromisso real com a aplicação do Evangelho na transformação da sociedade. A formação dos 
leigos e a evangelização dos grupos profissionais e intelectuais constitui um desafio pastoral 
importante” (EG 102).  
 
3. A pastoral juvenil dos Salesianos Cooperadores. 
 

Chegámos ao último ponto da nossa reflexão. Já dissemos as coisas mais importantes, mas 
agora queremos propor algumas conclusões. O que podem os Salesianos cooperadores trazer à 
pastoral juvenil a partir da sua vocação específica? 

 
3.1. A Pastoral Juvenil na nossa identidade de Salesianos Cooperadores 
 

Como SS.CC., um elemento nuclear da nossa missão, do nosso ser salesiano, é a atenção 
aos jovens  e evangelização dos mesmos, sobretudo dos mais necessitados. Por isso, a pastoral 
juvenil faz parte do nosso ADN  como nos diz o nosso Projecto de Vida Apostólica, como nos 
diz o compromisso assumido na nossa Promessa e também como nos sonhou D. Bosco, quando 
decidiu rodear-se de leigos na sua missão por e para os jovens. 

 
Uma vez que como salesianos cooperadores somos enviados, então somos apóstolos. 

Temos um Projecto de Vida Apostólica. Dentro da grande família salesiana, somos convidados 
a participar na missão da Igreja. O nosso ser Cooperadores não pode cingir-se apenas aviver 
dentro do nosso grupo, do nosso centro local, no nosso reduzido círculo de pessoas, porque 
Deus nos chamou para uma missão mais ampla. É, logicamente, por esta missão que temos de 
ir ao encontro dos outros, esses “outros” não são senão os jovens como opção preferencial 
herdada de D. Bosco e como elemento que dá singularidade ao nosso carisma.  

A propósito da nossa missão com os jovens, recordamos alguns aspectos mencionados no 
nosso PVA que são “ o nosso cartão de identidade na Igreja, na Família salesiana e na 
sociedade”: 

a) Somos convidados a partilhar a missão de D. Bosco, isto é, a salvação dos jovens. 
 
“ São diversos os carismas que se oferecem aos cristãos para viver a fé do Baptismo. 
No entanto, alguns cristãos, movidos pelo Espírito Santo, atraídos pela pessoa de D. 
Bosco, realizam o ideal de trabalhar com ele vivendo na condição laical ou clerical o 
mesmo carisma da Sociedade de S. Francisco de Sales. 

Já desde o início, D. Bosco pensou em colaboradores na sua obra: convidou leigos,, 
homens e mulheres e membros do clero diocesano, a cooperar na missão de salvação 
dos jovens, sobretudo pobres e abandonados. (…)” ( Proémio, Estatuto). 

 
b) Como apóstolos participamos da missão da Igreja 

 
“ Comprometer-se como Salesianos Cooperadores é responder à vocação salesiana e 
assumir de modo específico a vivência do Evangelho e participar na missão da Igreja.” ( 
Art. 2.1, Estatuto). 
 
“ Os Salesianos Cooperadores inserem-se na Igreja local oferecendo os seus serviços na 
Paróquia e na Diocese. Chamados pela Igreja a um ministério, desempenham-no com 
disponibilidade e atitude de serviço com estilo salesiano” (Art.1.1, Regulamento).  
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c) Como salesianos a nossa opção preferencial são os jovens e as classes populares. 
 
“ Os Salesianos Cooperadores vivem a fé na sua mesma realidade secular. Inspirando-
se no projecto apostólico de D. Bosco, sentem vivamente a comunhão com os demais 
membros da Família Salesiana. Inserem-se profundamente na missão juvenil e popular, 
de maneira fraterna e associada. Trabalham pelo bem da Igreja e da sociedade, segundo 
a sua situação e as suas possibilidades concretas”. (Art. 3, Estatuto). 
 
“ Animados do espírito salesiano, onde quer que estejam prestam atenção prioritária aos 
jovens, especialmente os mais pobres e os que são vítimas de qualquer forma de 
marginalização, exploração e violência, aos que se preparam para o mundo do trabalho 
e a todos os que dão mostras de uma vocação específica.” (Art. 8.2, Estatuto).  
 

d) Com a nossa promessa pública, optamos por ser apóstolos dos jovens 
 
 
3.2. O Salesiano Cooperador ao serviço dos jovens 
 
 Como toda a vocação salesiana, a vocação do Salesiano Cooperador sustenta-se com uma 
forte experiência de fé, sendo ela um chamamento a dedicar a vida ao serviço dos jovens. Para 
isso, o Salesiano Cooperador é um cristão que vive inserido  no mundo, sendo sal e luz. 
 

Porque estamos no meio do mundo como sal, podemos conectar com as interrogações dos 
homens, com os seu desejos de felicidade, com a aposta por um mundo mais justo que entusiasma 
a tantos jovens. Porque estamos no meio do mundo como luz, podemos abrir uma janela para o 
céu. 
 

No entanto, para estar no meio do mundo é necessário ter coragem e valentia, sair das 
quatro paredes, onde se reúne o nosso grupo e onde nos encontramos confortáveis. Devemos sair 
para a intempérie para evitar que a nossa fé e vivência cristãs hibernem, ficando mal paradas 
quando têm que se submeter a elementos menos confortáveis. Trata-se de um caminho de ida e 
volta: estando no meio do mundo fortalecem-se a nossa fé e o nosso compromisso e essa vivência 
significativa incultura o mundo e transforma a vida das pessoas que estão à nossa volta. 
 

Não podemos esquecer que Deus é o fundamento da nossa fé e que quem põe Deus no 
centro da sua vida tem energia suficiente para perguntar-se sobre o homem. A pergunta mais 
desafiante na secularizada sociedade europeia é a pergunta sobre Deus que vai acompanhada da 
pergunta sobre quem é o homem aos olhos de Deus. Na pastoral juvenil a pergunta sobre Deus é 
fundamental, como também a pergunta sobre o homem, sobre o jovem aos olhos de Deus. 
Devemos voltar a partir de Deus.  
 
3.3. Acompanhar o grupo e a cada um 
 

Na proposta da pastoral salesiana, estão envolvidos muitos Salesianos Cooperadores, sendo 
referências vitais para não poucos jovens. Alguns estão a oferecer acompanhamento não só ao 
grupo, como também individualmente. Entendemos que a identidade do salesiano cooperador, 
assim como a trajectória pessoal e pastoral de muitos SS.CC. nos convida a fazer do 
acompanhamento um dos campos de missão a potenciar dentro da Associação. 
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Na nossa acção pastoral,  acompanhamos a vida do jovem desde as suas circunstâncias 

mais externas até às mais internas. Mas a nossa intenção é chegar ao íntimo da sua pessoa e 
afirmamos que a personalização é um fortíssimo objectivo do trabalho pastoral. A personalização é 
o vector da pastoral juvenil numa sociedade plural e pós modernista. 

 
O Espírito Santo está a impulsionar a história e continua hoje também a distribuir carismas 

para estas novas funções pastorais. Não há a mínima dúvida de que o acompanhamento espiritual 
exige o carisma daquele que acompanha. O carisma é um dom que se aceita, se desenvolve e se 
oferece para o bem do Povo de Deus. 

 
Mas para poder acompanhar são necessários dois requisitos. Por um lado, é necessário ter-

se deixado acompanhar antes e por outro sentir a necessidade de uma boa formação. Cremos que 
os Salesianos Cooperadores, da mesma maneira que outros grupos da família salesiana, estão 
caminhando nessa direcção. 

Dentro das obras salesianas, onde a pastoral tende já a ser um processo orgânico e unitário 
que envolve toda a CEP, os Centros locais dos Salesianos Cooperadores, estão chamados a entrar 
dentro desta engrenagem, onde, por uma vivência significativa e coerente de vida cristã, sejam 
referências para os jovens do MJS da obra, participando nestes processos de acompanhamento. A 
promoção de iniciativas pastorais conjuntas deve ser um ponto de partida para que, desde a 
vivência de uma vida partilhada, se possa ir avançando em processos pastorais mais profundos e 
complexos. O envolver todo o centro de cooperadores, cada um segundo as suas possibilidades, 
pode ajudar a que estas iniciativas e desafios possam arraigar-se com maior profundidade. 

 
3.4. Família e pastoral juvenil 
 

Este é um campo onde os Salesianos Cooperadores podem ajudar muito os outros grupos da 
família salesiana. Neste contexto distinguimos entre pastoral familiar e “família e pastoral juvenil”. 
Os salesianos Cooperadores estão a desenvolver iniciativas interessantes em ambos os campos. 

 
O capítulo sexto da recente exortação Amoris Laetitia (AL) propõe algumas chaves de 

desenvolvimento de uma pastoral familiar nos dias de hoje: como anunciar hoje o Evangelho da 
família, como guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimónio e como acompanhar os 
primeiros anos da vida de casados e como acompanhar a fragilidade ( juntando o capítulo oitavo).   

 
A exortação, no capítulo sétimo, propõe algumas acções sobre o que chamamos   “família e 

pastoral juvenil “. O título do capítulo diz como “ fortalecer a educação dos filhos”. Este é o lugar 
do interesse comum entre a família e os agentes da pastoral juvenil. Este capítulo fala 
concretamente da formação ética, da educação sexual, da transmissão da fé. A perspectiva é de que 
a família seja sujeito da acção pastoral. 

 
Os salesianos cooperadores, através do movimento “Hogares don Bosco” e dos próprios 

centros locais sejam linha avançada da Família Salesiana nestes tempos, fazendo da família um 
agente evangelizador, ganhando visibilidade neste campo tanto dentro obras salesianas como 
noutras iniciativas pastorais da igreja local. 
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3.5. Desenvolver o aspecto comunitário dos centros locais 
 

Chegamos ao último ponto das nossas conclusões que reconhecemos ter motivado esta 
reflexão. Potenciar a dimensão comunitária pode ser uma das estratégias fundamentais para os 
centros locais dos Salesianos Cooperadores nos próximos anos? Do nosso ponto de vista, temos 
aqui uma oportunidade importante de avançar.  

 
Neste escrito destacou-se o valor da comunhão, não só na Associação dos Salesianos 

Cooperadores, como na família salesiana e na Igreja. Importantes argumentos sustentam este valor. 
 
De maneira prática reconhecemos a importância da Comunidade Educativa Pastoral na 

forma de actuar da nossa pastoral. A CEP quer fazer da casa salesiana uma família para os jovens. 
No novo Quadro de referência da Pastoral Juvenil salesiana há um capítulo muito bonito que fala 
sobre este tema (QdR, 107-131). 

 
No entanto, o que agora queremos é tornar visível o aspecto comunitário nos centros locais 

de Salesianos Cooperadores, onde se encontrem as características de qualquer comunidade cristã ( 
o testemunho, o serviço, a liturgia, a comunhão e concretamente  que esse aspecto comunitário 
esteja inundado da beleza da fraternidade. Se a CEP está chamada a fazer da casa salesiana uma 
família para os jovens, os centros locais têm, indubitavelmente, de fazer parte dessa grande família. 

 
Uma comunidade é um espaço humano habitado pela Trindade (Cfr.VC 41) Muitos jovens, 

desiludidos pelo individualismo, têm sede de comunhão. Por isso , as comunidades que sabem 
fazer transparecer a fraternidade e a comunhão, a abertura e a hospitalidade são para eles muito 
atractivas. A partir dos centros, é este o desafio que se nos apresenta: tornar visíveis estas 
características vivendo como comunidades cristãs verdadeiramente fraternas, comunidades que 
vivam a misericórdia, capazes de escutar, de compreender e propor aos jovens a partir do nosso 
testemunho de vida. 

 
Se uma comunidade não consegue entender as perguntas dos jovens, se não consegue 

suscitá-las, se não sabe acompanhá-las, se não consegue transmitir que toda a vida tem sentido… 
essa comunidade não se situará no lugar adequado para a pastoral vocacional. É necessário escutar 
e compreender as perguntas que os jovens levam dentro de si. 

 
Não é nossa incumbência concretizar como se deve desenvolver o aspecto nos nossos  

centros. Propomos, então, este tema para  fazermos juntos um discernimento. 
 
 

Borja Pérez 
Koldo Gutiérrez 

 
 

 
Tradução pelo SDB, Joaquim Taveira da Fonseca 


