SEGRETARIADO PARA A FAMÍLIA SALESIANA
SEXÊNIO 2014-2020
ÁREA 1: HERANÇA ESPIRITUAL E PASTORAL DE DOM BOSCO
HORIZONTE
1.1. Aprofundar a experiência
espiritual e pastoral de Dom Bosco,
a sua vida, a sua pedagogia e a sua
missão.

PROCESSOS

PASSOS

1.1.1. Apresentando e estudando os 1.1.1.1. Tornar conhecidas as diversas publicações.
subsídios elaborados por ocasião do 1.1.1.2. Participar das iniciativas comuns organizadas.
Bicentenário do nascimento de Dom 1.1.1.3. Valorizar as propostas formativas sobre os “Lugares salesianos”.
Bosco.
1.1.2. Valorizando as propostas de 1.1.2.1. Tornar conhecidas as propostas formativas dos diversos Centros de
aprofundamento
da
salesianidade espiritualidade e favorecer a participação nelas.
oferecidos pelos diversos Centros de
formação.
1.1.3. Assumindo os desafios pastorais da 1.1.3.1. Favorecer na Família Salesiana experiências ou projetos pastorais
Exortação Evangelii Gaudium.
compartilhados em favor dos jovens mais pobres.

ÁREA 2: SENTIDO DE PERTENÇA À FAMÍLIA SALESIANA
HORIZONTE

PROCESSOS

2.1. Promover em todos os Grupos o 2.1.1. Assumindo a Carta de Identidade
sentido de pertença à Família Carismática como documento-base.
Salesiana como “vasto movimento de
pessoas que, de várias maneiras,
trabalham para a salvação da

PASSOS
2.1.1.1. Aprofundar juntos e nos diversos Grupos da Família Salesiana a Carta
de Identidade Carismática
2.1.1.2. Favorecer o conhecimento à Família Salesiana e a pertença a ela entre
os numerosos colaboradores leigos e os amigos de Dom Bosco.
2.1.1.3. Estabelecer as relações e sinergias com o Movimento Juvenil Salesiano

juventude” (Const. 5).

(Articulação da Juventude Salesiana), apresentando a Família Salesiana como
saída vocacional para quem cresceu na espiritualidade juvenil salesiana.
2.1.2. Compartilhando aspectos comuns 2.1.2.1. Cuidar de uma nova edição do volume que contém a história, a
da espiritualidade e especificidade de identidade, a missão e a experiência dos vários Grupos da Família Salesiana.
2.1.2.2. Realizar anualmente a Consulta Mundial e as Jornadas de
cada Grupo.
Espiritualidade da Família Salesiana.
2.1.2.3. Assumir a Estreia do Reitor-Mor como instrumento de comunhão
carismática, de acolhida da identidade, de inspiração e de visão comum.
2.1.3. Aprendendo a pensar juntos,
projetar juntos, trabalhar juntos, em
resposta aos desafios do território e
valorizando os recursos da Família
Salesiana.

2.1.3.1. Tornar conhecidas as experiências positivas nas quais os Grupos da
Família Salesiana trabalham juntos.
2.1.3.2. Individuar campos e iniciativas comuns para uma intervenção educativa
e apostólica significativa.
2.1.3.3. Compartilhar experiências de pastoral familiar.
2.1.3.4. Valorizar as orientações já compartilhadas como a animação do MJS
(AJS), a promoção do voluntariado civil e missionário, a promoção das
vocações sacerdotais, religiosas, laicais.
2.1.3.5. Refletir sobre o vasto movimento suscitado por Dom Bosco, que é o
Movimento salesiano.

ÁREA 3: SANTIDADE NA FAMÍLIA SALESIANA
HORIZONTE

PROCESSOS

3.1. Valorizar na Família salesiana o 3.1.1. Difundindo o conhecimento, a
patrimônio de santidade que brotou imitação e a devoção aos membros da
do carisma de Dom Bosco.
Família Salesiana santos e candidatos à
Santidade.

PASSOS
3.1.1.1. Apresentar os testemunhos de santidade na Consulta Mundial, nas
Jornadas de Espiritualidade e em cada Grupo da Família Salesiana.
3.1.1.2. Conhecer e difundir as biografias dos Santos, Beatos, Veneráveis e
Servos de Deus e, em particular, tornar conhecidas as figuras de santidade
juvenil.
3.1.1.3. Apresentar nos vários encontros a especificidade e a significatividade
das variadas expressões da santidade vivida na Família Salesiana.

ÁREA 4: ANIMAÇÃO DA FAMÍLIA SALESIANA PELOS SDB
HORIZONTES

PROCESSOS

PASSOS

4.1. Formar e animar os irmãos 4.1.1. Cuidando na formação inicial e
para o sentido de pertença à Família permanente de uma boa compreensão da
Salesiana.
importância carismática da Família
Salesiana.

4.1.1.1. Apresentar a Carta de Identidade Carismática da Família Salesiana.
4.1.1.2. Compartilhar experiências de espiritualidade e de formação com os
grupos da Família Salesiana no território.
4.1.1.3. Apresentar nas casas de formação a realidade da Família Salesiana e
favorecer experiências pastorais compartilhadas.

4.2. Qualificar em nível inspetorial e 4.2.1. Assegurando a qualidade e a
local a animação da Família continuidade das pessoas encarregadas
Salesiana e o acompanhamento dos dos vários grupos.
Grupos mais diretamente confiados
aos Salesianos.

4.2.1.1. Organizar itinerários formativos para os Delegados, Assistentes e
Animadores inspetoriais da Família Salesiana.
4.2.1.2. Oferecer subsídios sobre a identidade, o papel e a missão dos
Delegados, Assistentes e Animadores Espirituais da Família Salesiana.
4.2.1.3. Reforçar a criação e consolidação das Consultas nacionais, inspetoriais
e locais da Família Salesiana.
4.2.1.4. Ajudar o rejuvenescimento dos membros da Associação Cooperadores
Salesianos e dos Ex-alunos/as de Dom Bosco.

