
O ano de 2018 chega rico de possibilidades para as nossas Comunidades 
Educativo-pastorais (CEPs). Cada salesiano, cada leigo é chamado a viver 
a sua missão com criatividade, audácia e coragem. 

Três diretrizes valiosas podem ajudar-nos a enfrentar tamanho desafio.

1. A primeira diretriz provém do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens. 
Apresenta-nos o tema: 

 “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, que propõe à toda a 
Igreja aprofundar a sua reflexão e prática pastoral no acompanha-
mento dos jovens, sobretudo, no discernimento vocacional à luz da 
fé.

2. A segunda diretriz nos é dada pelo sucessor de Dom Bosco: 
 Neste mundo corrido, em que o vaivém da história muitas vezes nos 

impede de dedicar tempo de qualidade ao outro, o Reitor-mor, Pe. 
Ángel Fernández Artime, nos apresenta a Estreia 2018. Com o tema: 
“Senhor, dá-me dessa água (Jo 4,15): cultivemos a arte de escutar e de 
acompanhar”, ele convida toda a Família Salesiana a um encontro trans-
formador com os jovens, cultivando a arte de escutar e o acompanha-
mento pessoal.

3. A terceira diretriz é proposta pela CNBB: 
 a Campanha da Fraternidade 2018 traz o tema “Fraternidade e superação 

da violência” e o lema “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8). A Cam-
panha 2018 quer construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da 
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de supe-
ração da violência. 

Essas diretrizes chegam oportunamente no momento em que a Inspetoria, 
atenta aos sinais dos tempos, revê sua jornada e busca redesenhar os trajetos 
futuros, à luz das novas exigências de “aggiornamento” do carisma salesiano.

Na escuta atenta e na prática do acompanhamento pessoal, queremos aju-
dar os jovens a promoverem uma cultura de paz e de harmonia, através do 
discernimento vocacional e da construção do projeto pessoal de vida. Nesse 
sentido, podemos dizer confiantes que já estamos a caminho, e importantes 
passos foram dados, dentre os quais destacamos estes:
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1)  Os grupos da Juventude Missionária Salesiana (JMS) estão florescendo 
nas várias presenças. Dois grupos já foram oficializados e outros estão se 
preparando para isso. Os jovens estão motivados a saírem de si e irem ao 
encontro dos outros levando o amor e a alegria do Evangelho. As Se-
manas Missionárias Regionais serão um momento rico da prática do 
ardor missionário, que vem sendo alimentado nos encontros locais da 
JMS.

2)  A nucleação juvenil continua. Vários grupos estão brotando nas nos-
sas unidades educativas, promovendo o protagonismo e o associa-
cionismo juvenil, na perspectiva da Espiritualidade Juvenil Salesiana. 
Cultivando a arte do acompanhamento pessoal, salesianos e leigos 
são convocados a serem guias espirituais e assessores dos grupos, 
para que eles não percam o foco e possam ser articulados entre si, 
culminando nos Conselhos locais da AJS.

3)  A partir do fortalecimento da Pastoral Juvenil Salesiana, de modo 
mais orgânico e planejado nas unidades da Inspetoria São João Bos-
co (ISJB), vocações à vida salesiana estão surgindo em algumas casas 
e o acompanhamento em vista do discernimento vocacional é funda-
mental, tanto em âmbito local, como inspetorial. Por isso, as convi-
vências vocacionais continuam em todas as regiões da ISJB. Querem 
ser núcleos juvenis abertos ao discernimento e ao acompanhamen-
to, de modo que adolescentes e jovens encontrem em nossas casas a 
acolhida, o clima de família e a alegria próprias da vida salesiana e se 
sintam chamados a partilhar conosco da nossa missão.  

4)  A novidade do Serviço Salesiano de Orientação Vocacional (SSOV) para 
animar vocacionalmente adolescentes e jovens, serão os encontros cha-
mados de despertar vocacional. Serão propostos dois encontros regio-
nais durante o ano e um encontro por mês, em âmbito local, organizado 
pelo responsável local pela Pastoral Juvenil Salesiana. O objetivo é aju-
dar adolescentes e jovens das nossas obras no discernimento da própria 
vocação e na construção do Projeto Pessoal de Vida. Cada comunidade 
receberá, todo dia 24 de cada mês, os subsídios para realizar os en-
contros do mês subsequente. Esses encontros serão abertos a todos 
os adolescentes, a partir de 13 anos, tanto moças quanto rapazes, que 
desejam aprofundar a vivência da própria vocação.

Como se vê, a Inspetoria continua a caminho, mas os horizontes de sua jor-
nada estendem-se rumo ao infinito. Vale a pena citar aqui alguns marcos 
dessa jornada:

4 No mês do nascimento de Dom Bosco, entre os dias 6 e 12 de agosto, 
receberemos na ISJB a visita do seu 10º sucessor, Pe. Ángel Fernán-
dez Artime. Este deverá ser um momento de animação pastoral e 
de revigoramento da Inspetoria em todas as suas dimensões. Várias 
atividades estão previstas e deverão ter foco juvenil, vocacional e 
missionário para que os frutos dessa visita possam ser colhidos por 
muito tempo, na vida das nossas comunidades locais. Todas as 
presenças são convocadas a organizar caravanas juvenis para par-
ticiparem das celebrações. 2



4 O redesenho inspetorial vai continuar. Após a Assembleia Inspetorial, 
o Encontro Inspetorial em Rede, em que diversas comissões pude-
ram conversar sobre as propostas da Assembleia, e o diálogo com 
o Conselho Inspetorial, a Comissão para o Redesenho proporá uma 
instrução de trabalho, com propostas concretas para a continuidade 
do processo de redimensionamento da ISJB, na perspectiva do traba-
lho conjunto com os leigos, da significatividade das nossas presenças 
e, ainda, da autossustentabilidade econômico-financeira das obras e 
do centro inspetorial.

4 O trabalho em sinergia com os leigos será fortalecido pelo Ano do 
Laicato, proposto pela CNBB, que tem como tema “Cristãos leigos e 
leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal 
da Terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14). 

4 A Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Niterói, completará 
no dia 24 de dezembro de 2018, o centenário de sua inauguração 
e abertura ao culto público. No bojo das comemorações, que terão 
seu auge em 8 de dezembro, com a entrega do templo restaurado e a 
consagração do novo altar, acontecerá no dia 6 de maio a Romaria da 
Família Salesiana ao Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora. Essas 
celebrações querem ser momentos de intensa comunhão inspetorial 
e de ação de graças ao Senhor por tudo que recebemos pelas mãos de 
Maria Auxiliadora, que é também padroeira da cidade de Niterói, berço 
da missão salesiana em terras brasileiras.

No seu planejamento, isto é, na construção dos Projetos Educativo-Pastorais 
Salesianos (PEPS) 2018, as Comunidades Educativo-pastorais terão em mente 
as temáticas aqui propostas para o ano e a Linha Axial do Projeto Orgânico 
Inspetorial (POI). É preciso priorizar as ações estratégicas, os indicadores e as 
metas dentro do que está previsto para o ano. Também o monitoramento e 
o acompanhamento via Stratws e nas Avaliações Gerenciais Mensais (AGMs) 
inspetoriais e locais, deve ser levado muito a sério para que os Planos de Ação 
sejam instrumentos de gestão da unidade, e a nossa pastoral seja mais orgânica 
e articulada.

Que Dom Bosco e Maria Auxiliadora nos ajudem a nos tornarmos, cada vez mais, 
educadores-pastores dos jovens.

Belo Horizonte, 1º de janeiro de 2018.
Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria

Inspetor e seu Conselho
Comissão Inspetorial para a Pastoral Juvenil Salesiana
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