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A CONSULTA INSPETORIAL DA FAMÍLIA SALESIANA  
 
 
 

Oferecemos estas orientações sobre a Consulta Inspetorial da Família Salesiana como resposta aos 
pedidos vindos dos Delegados Inspetoriais da Família Salesiana. Em muitos lugares pediam-nos 
orientações concretas sobre esse espaço de encontro considerado muito importante. Com o presente 
documento, desejamos responder às perguntas que recebemos das diversas regiões. 

Participaram da redação deste documento o Delegado do Reitor-Mor para a Família Salesiana, o 
Delegado Mundial dos Salesianos Cooperadores, o Delegado Mundial dos Ex-alunos/as de Dom 
Bosco, o Animador Espiritual da ADMA e o Assistente Central das VDB e dos CDB. 

 

 1.- Natureza da Consulta 

Desde os inícios, na ação educativa e evangelizadora dos SDB, o trabalho em equipe, também com 
os leigos, sempre esteve presente, mesmo se houve relevância diversa nos diversos momentos da 
nossa história. 

Depois do CGE, o convite a trabalhar juntos encontra um novo impulso, e nos referimos a uma 
convicção original de Dom Bosco: o desejo do nosso Fundador de incorporar outras pessoas e outros 
grupos na missão salesiana tem um sentido claramente espiritual. 

É esclarecedor o início da Carta de Identidade da Família Salesiana onde se explica a origem do 
carisma salesiano na Igreja: “Com humilde e alegre gratidão reconhecemos que Dom Bosco, por 
iniciativa de Deus e a maternal intervenção de Maria, deu início na Igreja a uma experiência original 
de vida evangélica" (CIFS, art. 1). 

As pessoas e os grupos convidados a participar conosco no trabalho missionário também são fruto de 
uma intervenção especial do Espírito. Essa intervenção explica a leitura singular que fazem do 
Evangelho, semelhante àquela feita por Dom Bosco. A Família Salesiana nasce dessa comum 
experiência espiritual. 
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Desde o tempo de Dom Bosco compartilhamos um carisma original com pessoas e grupos. Isso 
significa que todos nós somos corresponsáveis, embora de maneira diversa, da conservação e do 
enriquecimento deste dom de Deus à Igreja e à sociedade. 

A experiência espiritual é o fundamento da Consulta da Família Salesiana. Viver cientes da particular 
intervenção do Espírito em todos nós põe em jogo a nossa capacidade educativa e também exprime a 
profundidade das nossas convicções espirituais. Somos convidados a tornar presente a intervenção de 
Deus, que define a nossa vida e a dos nossos grupos. Por isso, precisamos preocupar-nos com algumas 
estruturas que nos permitem atualizar, em cada momento da nossa história, o que o Espírito fez e 
continua a fazer. 

A Carta de Identidade da Família Salesiana oferece-nos algumas sugestões concretas com as quais 
exprimimos a resposta que damos àquilo que Deus nos pede. Afirma que para “garantir a animação 
regular e eficaz à Família Salesiana, dispomos de alguns organismos essenciais de coordenação e 
favorecemos ocasiões específicas de encontro” (CIFS art.46). E continua dizendo que “em nível 
mundial, regional, nacional, inspetorial e local, a unidade e a animação são garantidas e 
potencializadas por Conselhos ou Consultas da Família Salesiana” (CIFS art. 46). 

A Consulta exprime a unidade carismática institucional dos diversos grupos existentes no território 
da Inspetoria. Representa um lugar propício para promover a comunhão e garantir o 
desenvolvimento do carisma salesiano. É um encontro privilegiado para o diálogo e a reflexão. 
Converte-se num instrumento para o planejamento e a revisão e meio para potenciar a pastoral 
vocacional e a ação pastoral de cada grupo. 

 

 2.- Objetivos da Consulta 

No mesmo artigo da Carta são concretizados cinco objetivos a levar em consideração na realização 
da Consulta: 

1.- Estudar e aprofundar a figura de Dom Bosco. 
2.- Reforçar o sentido de pertença dos Grupos da Família Salesiana e a sua identidade específica. 
3.- Propor encontros e experiências de formação em comum. 
4.- Conhecer os desafios pastorais da sociedade e da Igreja local e as possíveis inserções dos nossos 
grupos nelas. 
5.- Procurar compartilhar as iniciativas apostólicas com os grupos do território (cf. CIFS art.46). 
  
Estes objetivos permitem-nos gerar, compartilhar e coordenar, entre outros, alguns destes serviços: 
. Elaborar e acompanhar o Projeto Inspetorial da Família Salesiana (objetivos, processos, passos, 
calendário das datas e dos eventos inspetoriais...). 
. Organizar Jornadas Inspetoriais que se possam fazer em comum. 
. Animar os Encontros Inspetoriais setoriais da Família Salesiana. 
. Cuidar da relação com as Igrejas locais e com outros grupos da Igreja. 
. Promover cursos, encontros formativos, Exercícios Espirituais, momentos de oração em comum e 
outros. 
. Realizar conjuntamente alguma intervenção missionária. 
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 3.- Organização da Consulta 
 
Duas orientações, de caráter carismático, podem orientar a organização da Consulta Inspetorial da 
Família Salesiana. 

Antes de tudo, entender que os SDB, como núcleo animador, estimulam e acompanham os projetos 
e os itinerários dos grupos da Família Salesiana, de modo especial os grupos com os quais temos uma 
responsabilidade particular, SSCC, EX-ALUNOS/AS DE DOM BOSCO, ADMA, VDB E CDB (cf. 
Const. SDB art. 5, 48; Reg. SDB art. 36). 

Fazemos esse trabalho levando em consideração, em nossas intervenções, a autonomia de cada grupo. 

A segunda orientação convida-nos a levar em consideração que a figura do Reitor-Mor, “sucessor de 
Dom Bosco, Pai comum e centro de unidade de toda a família” (CIFS, art. 13) tem no Inspetor a 
pessoa que o representa e a Dom Bosco no território da Inspetoria. 

Cabe ao Inspetor convocar a Consulta, elaborar a ordem do dia – com a colaboração dos demais – e 
presidir a reunião da Consulta. 

São convidados a participar desse encontro os responsáveis de cada Grupo da Família Salesiana 
presentes no território da Inspetoria. 

O Inspetor tem a faculdade de convidar também os responsáveis de outros grupos, que tenham 
significatividade carismática salesiana na Inspetoria, mesmo não pertencendo aos grupos 
juridicamente inscritos na Família Salesiana. Ao tomar essas decisões pode inspirar-se no que diz o 
artigo 3 da Carta de Identidade. 

 
 
 4.- Periodicidade da Consulta 
 
A Consulta é celebrada ao menos uma vez por ano. Uma frequência maior permite melhor rever e 
programar. O objetivo de qualificar o carisma salesiano na Inspetoria determina também a 
periodicidade desse encontro. 

 

 5.- As Consultas Regional, Nacional e Local da Família Salesiana  

Fizemos referência à Inspetoria, território da Consulta Inspetorial da Família Salesiana. Há também 
a possibilidade de realizar a Consulta no âmbito das regiões ou das nações existentes na Inspetoria 
quando, operativamente, se considere oportuno, embora isso obrigue a fazer diversas consultas de 
caráter inspetorial. 

Para a Consulta Local, das comunidades locais, pode-se fazer uma adaptação destas orientações ao 
território onde se localiza a comunidade. A natureza, os objetivos e a periodicidade são os mesmos 
da Consulta Inspetorial. 
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Para qualquer solução tomada, a adaptação da Consulta Local deveria levar sempre em consideração 
a natureza carismática da Consulta e garantir a presença de todos os responsáveis dos Grupos da 
Família Salesiana presentes no território. 

É tarefa do Diretor organizar a Consulta Local como faz o Inspetor na Inspetoria. O Diretor representa 
Dom Bosco, o Reitor-Mor e o Inspetor no território da comunidade local. O Diretor convoca, elabora 
a ordem do dia – com a colaboração dos demais – e preside a reunião da Consulta. 

 

 

       Roma, junho de 2018 


