EXPLICAÇÃO
do

POSTER
No poster do Dia Missionário
Salesiano 2020 aparece um adolescente, como tantos outros, de um
Centro Juvenil Salesiano europeu,
a divertir-se feliz da vida. De fundo
há um mural em que aparece
Dom Bosco com um grupo de
rapazes e por trás o Senhor Ressuscitado, do sonho dos nove anos.
Os jovens de ontem e de hoje são
um prolongamento do sonho de
Dom Bosco que continua a realizarse nos oratórios e centros juvenis da
Europa. São verdadeiras “estações
missionárias” num contexto cultural,
por vezes, marcado pela indiferença religiosa, por situações de famílias feridas, carências afetivas.

As casas salesianas de “portas
abertas” são uma verdadeira
oportunidade para crescer no
amor e na fé.
Milhares de crianças, adolescentes
e jovens num clima de família e
amizade continuam a escutar o
anúncio sempre novo do Evangelho no meio da algazarra juvenil de
um pátio. Deste modo os oratórios
e centros juvenis não são apenas
um lugar de entretenimento e de
recreio, mas são realmente frentes
missionárias em que mediante o
testemunho dos salesianos, dos leigos e dos animadores empenhados, se anuncia a fonte da alegria
e da felicidade: Jesus Ressuscitado.
Dom Bosco, no poster, está como
a ponte entre aquela juventude
em busca de alegria e de vida e
o Senhor da vida.
O texto bíblico escolhido para o
DMS 2020 é o da carta de S. Paulo
aos Filipenses, a segunda leitura da
missa de Dom Bosco: “Alegrai-vos
sempre no Senhor, novamente
vos digo, alegrai-vos”. Um ambiente propício, são, de serenidade
e alegria é o âmbito privilegiado
para receber e acolher a Boa Nova.
Por outro lado, o próprio Senhor é
a causa profunda e o conteúdo
da alegria cristã. As cores vivas,
em tonalidades de amarelo,
falam-nos de luz, de alegria.
Jovens de ontem e de hoje, Dom
Bosco, Jesus, alegria, luz, pinguepongue... oferecem-nos uma bela
imagem daquilo que querem ser
os nossos oratórios e centros juvenis
hoje: casas que acolhem, paróquias
que evangelizam, escolas que
preparam para a vida e pátios
onde encontrar-se como amigos. 
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Carta do

REITOR-MOR
Caríssimos Irmãos,
Acho o tema deste Dia Missionário
Salesiano 2020 muitíssimo bom. Com
efeito, é também um forte apelo.
Diria, uma provocação. Mas também um claro convite. Provocação
e convite a conservar e a fazer crescer as belíssimas realidades que temos e neste caso, concretamente,
os numerosos oratórios e centros juvenis da Congregação espalhados
por todo o mundo.
Mas, ao mesmo tempo, este Dia Missionário é um convite e uma provocação a começar ou talvez a recomeçar este maravilhoso serviço educativo e pastoral em favor dos jovens
mais pobres e afastados. Portanto,
uma oportunidade a não perder!
São especialmente três os temas que
este Dia suscita na minha mente e
no meu coração de Sucessor de
Dom Bosco, sobretudo à luz das inumeráveis visitas que tenho feito na
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Congregação nos cinco continentes durantes estes últimos seis anos.
Três temas em que muitas vezes
me encontrei a insistirem e a exortar,
em particular ao encontrar-me com
os irmãos.
1. Como Congregação e como missão salesiana, nascemos no Oratório.
Turim - igreja de S. Francisco de Assis,
8 de dezembro de 1841, Bartolomeu
Garelli. Este foi o nosso início. Qualquer outro novo início em nome de
Dom Bosco não pode privar-se deste molde oratoriano. Todos os novos
empreendimentos missionários da
Congregação não podem fugir a
este, diria, “útero” do qual todos nós
somos provenientes.
2. Ao mesmo tempo, mesmo se
falamos do primeiro tipo de obra
na missão salesiana, sabemos que
não se trata de fazer “só” aquilo. A
constante mutação dos tempos e
as necessidades sempre novas dos
jovens, levaram-nos nestas décadas – caminhando nas pegadas do
nosso pai Dom Bosco – a criar e a
ousar inventar o impossível com vis-

3. Finalmente, recordando que nascemos no Oratório e que o espírito

oratoriano deve dar forma e calor
a tudo o que somos, dizemos e fazemos, cada uma das nossas obras tem
por vocação tornar-se “outro Valdocco”. Quantas vezes o repeti nestes
anos, especialmente ao visitar pequenas nações, como algumas da
América Central, África ou nas ilhas
oceânicas do Pacífico: “esta casa
deve tornar-se o Valdocco de...”
Por isso, queridos irmãos, desejo vivamente que este tema missionário
tão caro a Dom Bosco e tão empenhativo para toda a Congregação,
possa trazer novos e abundantes
frutos missionários!

Pe. Ángel Fernández Artime, sdb
Reitor-Mor
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ta a oferecer as respostas
adequadas para cada
tempo e para cada lugar. Assim nos encontramos hoje em todas as
nações a oferecer a nossa proximidade aos jovens, especialmente aos
mais pobres, com uma gama muito vasta de obras, estruturas e serviços. Nesta ampla diversidade missionária e pastoral há um
fio vermelho, uma linfa comum que
deveria nutrir todas as presenças salesianas no mundo: o espírito oratoriano. Portanto, não tudo é oratório.
Mas tudo impregnado deste espírito
oratoriano que somos chamados a
conservar e a fazer crescer sempre.
Justamente, na ação missionária da
Congregação somos chamados a
“mobilizar todos os compromissos
educativos e pastorais próprios do
nosso carisma” (C30 – Os povos ainda não evangelizados). Como o
nosso compromisso missionário e o
nosso espírito missionário não são
de modo nenhum genéricos, um
dos seus ingredientes mais caraterístico é este espírito oratoriano.

Carta do

CONSELHEIRO
DAS MISSÕES
Caríssimo Delegado Provincial
da Animação Missionária,
Caríssimos irmãos,
Como bem sabeis, desde 1988, há
mais de trinta anos, o Setor Missão
anima estes Dias Missionários Salesianos. Tanto espírito e impulso missionário foram semeados ao longo destes
anos em todas as Províncias e em todas as casas. É justamente disto que
se trata: de semear. A semente é muito boa. Quando a boa semente fica
no bolso ou fechada numa gaveta,
certamente não dá fruto. Não podemos deitar a culpa à semente. Mas
antes àquele que não ousou semeála na altura certa e no terreno certo.
Portanto, caríssimos DIAM (DPAM), caríssimos irmãos: boa sementeira e boa
celebração deste DMS 2020. Boa oportunidade para que não se apague o
fogo missionário da nossa Província!
Vejo no tema do Dia Missionário
deste ano 2020:
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1. Uma poderosa fronteira missionária
ad gentes que uma vez mais se
abre de par em par diante dos nossos olhos. Com efeito, os nossos Regulamentos falam-nos do “impulso
missionário” (n. 11) precisamente do
oratório. Isto não só porque, especialmente no contexto migratório
europeu, estamos a encontrar hoje,
nos nossos oratórios e centros juvenis,
muitas “línguas, povos e nações”.
Com efeito, bastantes irmãos na Europa dizem-nos: “eu sou verdadeiramente um missionário ad gentes.
Não preciso de ir para longe. Eles já
viajaram muito. Todas as gentes
encontro-as em minha casa!”. Isto
é totalmente verdade. Todavia, os
nossos oratórios são plenamente
missionários não só pelo enorme e
crescente caráter internacional dos
rapazes que os frequentam, mas antes de tudo porque nos oferecem a
maravilhosa oportunidade de lhes
anunciar e dar Jesus. “Ide por todo

2. Um tesouro do Projeto Europa. Alguns dos nossos oratórios-centros juvenis na Europa parecem de facto
espaços das “Nações Unidas”. Onde não existem estes espaços, pareceria ser uma das respostas e propostas mais necessárias e aguardadas. Este acolhimento evangélico,
profético e indiscriminado, é já um
poderoso anúncio, que deveria despertar a Europa e o mundo. A diversidade não é um problema nem um
perigo. Mas uma oportunidade também para proclamar, de forma mais

incisiva e fecunda, o Evangelho da
fraternidade de todos os povos. Provavelmente esta é a pérola mais bela e mais necessária que os filhos de
Dom Bosco estamos a oferecer hoje
aos jovens no contexto do Projeto
Europa. Portanto, trata-se de um caminho missionário mesmo de ouro!
3. Finalmente, vejo no tema deste
DMS um valiosíssimo instrumento de
Animação Missionária para as Províncias. Mais do que um chamamento à exclusividade de um tipo
de obra, trata-se de um chamamento a tornar cada vez mais missionário o espírito oratoriano que deve invadir todas as nossas presenças e
serviços. O Reitor-Mor recorda-nos
sempre que “todos nascemos no
oratório”. Faço votos para que sobretudo os nossos irmãos jovens e,
entre estes, especialmente os tirocinantes, sejam envolvidos nesta animação missionária. A Congregação
precisa de irmãos que tenham amadurecido e consolidado,
especialmente através do
tirocínio, a paixão pelo
nosso compromisso oratoriano e missionário.
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o mundo”, exorta-nos o Senhor Ressuscitado. Temos nestes contextos a
vantagem de que o mundo vem ter
connosco. O perigo é o de esquecer
a intenção d’Aquele que nos manda: “Fazei discípulos!”. Eis, portanto,
o desafio missionário central dos
nossos oratórios e centros juvenis.
Que evidentemente nada tem a ver
com um “proselitismo oratoriano”.

Em Dom Bosco missionário,

Pe. Guillermo Basañes, sdb
Conselheiro das Missões
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DIA MISSIONÁRIO SALE
Uma tradição que continua
Que significa?

Para quê?

Desde 1926 celebra-se em toda a
Igreja o Domingo Missionário Mundial. A partir de 1988 é proposto um
tema missionário a toda a Congregação Salesiana. Todas as comunidades salesianas têm oportunidade
de conhecer uma realidade missionária específica. É um momento
forte de Animação Missionária nas
Comunidades salesianas provinciais
e locais, nos Grupos juvenis e na
Família Salesiana. Trata-se de uma
oportunidade para envolver as comunidades SDB e as comunidades
educativo-pastorais (CEP) nas dinâmicas da Igreja, reforçando a cultura missionária.

Para dar um impulso à Animação
Missionária oferecendo uma proposta que se torne projeto anual
concreto. Para ajudar toda a Família
Salesiana a conhecer o compromisso missionário da Congregação,
abrir os olhos para as novas realidades missionárias, vencer toda a tentação de se fechar no próprio
território ou contexto e recordar-se
do fôlego universal do carisma salesiano. “As atividades de animação
missionária são sempre orientadas
para os seus fins específicos: informar e formar o povo de Deus para
a missão universal da Igreja, fazer
nascer vocações missionárias ad
gentes, suscitar cooperação para a
evangelização” (João Paulo II, Redemptoris Missio, 83).

Quando?
1988 Guiné - Conakry:
O sonho continua
1989 Zâmbia: Projeto Lufubu
1990 Timor Leste - Venilale:
Jovens evangelizadores
1991 Paraguai: Garotos da rua
1992 Peru-Vale Sagrado Incas:
Cristo vive nos carreiros dos Incas
1993 Togo-Kara: Dom Bosco e a África
- um sonho que se torna realidade
1994 Camboja-Phnom Penh:
Missionários construtores de paz
1995 Índia - Gujarat: Em diálogo para partilhar a fé
1996 Rússia - Yakutsk: Luzes de esperança na Sibéria
1997 Madagáscar: Jovem, eu te digo, levanta-te
1998 Brasil: Yanomami: Vida nova em Cristo
1999 Japão: O difícil anúncio de Cristo no Japão
2000 Angola: Evangelho semente de reconciliação
2001 Papua Nova Guiné: Caminhando com os
jovens

A proposta é que, por volta de 11 de
novembro, data do primeiro envio

DMS:
uma t
radiçao
2002 Missionários entre os jovens refugiados
2003 O compromisso pela promoção humana na
missão
2004 Índia - Arunachal Pradesh:
O despertar de um Povo
2005 Mongólia: Uma nova fronteira missionária
2006 Sudão: A missão salesiana no Sudão
2007 Sudão: A missão salesiana no Sudão
2008 HIV/AIDS: Resposta dos salesianos
- educar para a vida
2009 Animação missionária
- Mantém viva a tua chama missionária

missionário, procuremos criar comunhão nesta animação missionária,
tal como se faz durante o outubro
missionário para toda a Igreja.
Se não for realmente possível esta
data, a Província escolherá uma
data ou período que se adapte
melhor ao seu ritmo e calendário.
É importante oferecer um itinerário
educativo-pastoral de algumas semanas, de que o Dia Missionário Salesiano constitua o ponto culminante.
O DMS é a expressão do espírito missionário de toda a Comunidade
Educativo-Pastoral, mantido vivo
todo o ano com diversas iniciativas.

Quem celebra?

Como é animado?

Como no ano pastoral anterior, são
oferecidos a todas as comunidades
salesianas: um manifesto, um subsídio impresso, vídeo com filmagens
sobre o tema, com material didático
e audiovisual em várias línguas. Para
o material impresso basta dirigir-se
ao Dicastério das Missões, Roma
(cagliero11@gmail.com). Os vídeos
são produzidos pelas Missioni Don
Bosco, Turim, e disponíveis também
no Youtube (http://www.settore
missioni).

A partir de uma reunião de Diretores, onde o Delegado da animação
missionária explica o objetivo e distribui os subsídios disponíveis para
o DMS na Província (pág. Web
provincial ou então um link para o
www.sdb.org – DMS). Assim todas as
comunidades SDB são as primeiras
destinatárias das dinâmicas do DMS.
Todos os anos se concentra a atenção num aspeto concreto da
cultura missionária; rezando pelos

O primeiro destinatário é a comunidade salesiana SDB. Depois, segundo as diversas possibilidades das
Províncias, há vários modos de organizar, adaptando-se aos ambientes
da missão salesiana (escolas, centros formação profissional, paróquias, grupos juvenis especialmente
grupos ou voluntariado missionário)
e da Família salesiana (Salesianos
Cooperadores, ex-Alunos, Grupos
ADMA, etc.) abertos a todo o movimento salesiano e aos amigos de
Dom Bosco.

Que meios?

Dia Missionário Salesiano 2020

SIANO

missionários apresentados no DMS e
oferecendo apoio económico concreto à missão

que continua
(1988-2020)
2010 Europa: Os salesianos de Dom Bosco
caminham com os Rom - Sinti
2011 América: Voluntários para proclamar
o Evangelho
2012 Ásia: Narrar a história de Jesus
2013 África: Caminho de fé
2014 Europa: Os outros somos nós
- Atenção salesiana aos migrantes
2015 Senhor: enviai-me!
- Vocação salesiana missionária

2016 Vinde em nossa ajuda! O Primeiro Anúncio
e as novas fronteiras na Oceânia
2017 ... E ficaram connosco: O Primeiro Anúncio
e os povos indígenas da América
2018 Sussurra a Boa Nova. O Primeiro Anúncio
e a Formação Profissional na Ásia
2019 “Sem saber hospedaram anjos”. O Primeiro Anúncio entre os Refugiados e desalojados na África
2020 Europa. O primeiro Anúncio através dos
oratórios e centros juvenis. “Alegrai-vos ...”

A importância da oração
pelas Missões

Tema Geral deste

Todos os membros da CEP contribuem para a ação missionária da
Congregação e da Igreja com a
oração acompanhada de sacrifícios pelos missionários salesianos
e pelas vocações missionárias. O
dia 11 de cada mês é uma ocasião
para rezar segundo a intenção Missionária Salesiana. Todos os anos
com o tema do DMS é proposta
uma oração específica. A ação
missionária brota do encontro com
Deus e é sustentada por ele.

O PRIMEIRO

O Projeto do DMS 2020
Todos os anos é proposto um projeto
para toda a Congregação. Este
constitui uma parte importante da
dinâmica do DMS. O primeiro objetivo do projeto do DMS não é só recolher fundos. Antes, pretende ser
uma experiência educativa de solidariedade concreta para os jovens.
O DPAM promove a solidariedade
através de várias iniciativas, em particular durante os tempos litúrgicos
fortes do Advento e Quaresma e
durante o mês de outubro, ou como
parte da celebração do DMS. Toda
a comunidade provincial é convidada também a dar um contributo
monetário como expressão de solidariedade missionária.

A avaliação
A avaliação do DMS é importante,
tal como a preparação e a celebração. Deve avaliar-se como é que
o DMS favoreceu uma cultura missionária na comunidade local ou provincial através do tema proposto
para o ano, dando sugestões de
correção para o futuro. 
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Percurso da Congregação
De 2015 a 2020, o tema de fundo do
Dia Missionário Salesiano diz respeito
ao “primeiro Anúncio” (PA) em diversos
contextos culturais. Este ano é dedicado ao Primeiro Anúncio na Europa
através dos oratórios e centros juvenis.
Esta temática foi objeto de reflexão
por parte dos SDB e das FMA em todas as Regiões do mundo: Europa
(Praga 2010), Ásia Sul (Kolkata 2011),
Ásia Leste (Sam Phran 2011), Oceânia (Port Moresby 2011), África (Addis
Abeba 2012), América (Los Teques
2013), em contexto Muçulmano (Roma 2012) e na Cidade (Roma 2015).
Iniciou-se um processo de Seminários
Regionais, a partir de uma síntese dos
seminários anteriores, para identificar
as suas aplicações nos diversos setores e ambientes da missão (paróquias, minorias étnicas, escolas, oratórios, centros de formação profissional...); assim em 2018 já se realizaram,
para este fim, todos os encontros: no
Brasil (Belo Horizonte), Tailândia (Sam
Phran), Portugal (Fátima) e África
(Joanesburgo).
Considerámos o conceito do Primeiro Anúncio em relação ao testemunho de cada cristão e de toda a comunidade cristã; cada atividade ou
conjunto de atividades que favoreçam uma experiência empolgante e
feliz de Jesus que, sob a ação do Espírito Santo, suscita a busca de Deus
e um interesse pela sua Pessoa, ao
mesmo tempo que se salvaguarda a
liberdade de consciência que, em úl-

ANÚNCIO
tima análise, conduz a uma inicial
adesão a Ele, ou à revitalização da
fé n’Ele. O Primeiro Anúncio é promovido com uma pedagogia gradual,
atenta ao contexto histórico-social e
cultural do interlocutor. Leva a viver a
própria vida como cristão “permanentemente em missão”, de tal modo que cada pessoa e cada comunidade se torne um centro de irradiação de vida cristã. O Primeiro Anúncio é dirigido a diversos destinatários:
1) Àqueles que não conhecem Jesus
Cristo (aos não cristãos).
2) Aos cristãos que receberam de maneira insuficiente o primeiro anúncio
do Evangelho; por isso aqueles que:
a) depois de ter conhecido Jesus
Cristo, O abandonaram;
b) vivem a sua fé como algo de
cultural, sem a prática cristã na sua
paróquia, ou sem receber os Sacramentos;
c) julgando conhecer já bastante
Jesus, vivem a sua fé como rotina
ou algo de simplesmente cultural,
ou ainda, de forma contrária à própria fé;
d) têm uma identidade cristã débil e
vulnerável;
e) já não praticam a sua fé.
3) Àqueles que buscam Alguém, ou
alguma coisa, de forma não personalizada.
4) Àqueles que vivem a sua vida
quotidiana sem sentido algum.
A nossa capacidade de escutar
atentamente tornar-nos-á instintivamente sensíveis àquele momento im-

previsto em que a nossa vida, atividade, presença ou testemunho de
crentes e de Igreja possa despertar
interesse por conhecer a Pessoa de
Jesus Cristo e ter fé n’Ele.
S. Francisco de Sales repetia uma bela frase: “Cor ad cor loquitur”: “o Coração fala ao Coração”. Queremos,
por um lado, que o Coração do
Evangelho fale ao coração da cultura e a cada pessoa. E também que
dê, a cada um de nós missionários,
esta capacidade de empatia: de
ter aquela respeitosa confiança e intimidade de sintonizar com os corações dos nossos destinatários para
poder comunicar Aquele que mais
amamos: Jesus Cristo.

Os seminários relizados
na Europa sobre o Primeiro
Anúncio: 2010, 2015 e 2018
Na Europa realizaram-se diversos encontros sobre o Primeiro Anúncio:
Missão Salesiana em situação de
fronteira e Primeiro Anúncio cristão
na Europa hoje (Praga 2010); O Primeiro Anúncio na Cidade (Roma
2015); Missionários Salesianos na Europa (Roma 2016), O Primeiro Anúncio e a missão salesiana (Fátima
2018). Deste último sublinhamos a importância que se deu à reflexão sobre o tema do Primeiro Anúncio em
relação às migrações, família, media
e voluntariado.
Apenas partilhamos uma pequena
parte da reflexão do padre Ubaldo
Montisci a respeito do Primeiro Anúncio no contexto do oratório de Dom
Bosco (Cf. La Pastorale Giovanile e
la Città: la Sfida e la Gioia del Primo
Annuncio; in Atti delle Giornate di
Studio sul Primo annuncio di Cristo in
Città, Roma 2015, 141-179).
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Um lugar privilegiado
do Primeiro Anúncio: o Oratório
Todas as ocasiões da vida são “providenciais” para o anúncio. Tal consciência tem consequências sobre o
modo de entender a pastoral e as
práticas evangelizadoras.
É necessário requalificar continuamente a presença e o compromisso
naquele que é “o” lugar por excelência para as aividades salesianas:
o Oratório. O padre Paulo Albera
(Carta Circular, 1913), segundo sucessor de Dom Bosco, apresentava
de forma sobremaneira significativa
a ligação entre “espírito salesiano”
e oratório.
O padre Rua dizia um dia a um
salesiano que ele enviava a abrir um
oratório festivo:

“Ali não há nada, nem sequer terreno
nem local para reunir os rapazes,
mas o oratório festivo está em ti: se és
verdadeiro filho de D. Bosco, encontrarás
certamente onde poder plantá-lo
e fazer crescer uma árvore
magnífica e rica de frutos”

12

O oratório permanece “critério permanente” de discernimento e de renovação das comunidades e fonte
inspiradora de todas as atividades
pastorais dos filhos e das filhas de
Dom Bosco. No Oratório desenvolve-se
de forma admirável a ação educativa
de Dom Bosco e revela-se de algum
modo profética ou, seja como for,
possui valores permanentes. Considero que podem resumir-se ao menos
nas seguintes intuições educativas e
evangelizadoras ainda de atualidade:
a) Dom Bosco insere a instrução religiosa tradicional num contexto humano e educativo global, em que
são cultivados consciente e coerentemente todos os elementos determinantes da comunicação da fé. A
ação educativa de Dom Bosco é
global: não se esgota em pura assistência social nem só na evangelização; a atividade catequística assume, ao invés, o aspeto de uma iniciação humana e cristã integral. O ponto de partida é o jovem concreto, de
que a promoção humana cuida
através da procura de um posto de
trabalho, de um salário justo, de uma
contínua qualificação profissional, e
a formação cristã através do anún-

adesão a práticas religiosas pontuais, mas de algum modo avulsas
da vida, o santo orienta os jovens a
fazer delas constante experiência
para a reforma da existência inteira
em sentido ético-religioso. Dom Bosco guia os jovens a uma existência
cristã que se aprende também vivendo a vida humana segundo as
orientações do Evangelho, através
do exercício de viver cristãmente
a vida de cada dia, empregue mediante propostas exigentes, mas adequadas aos diversos níveis de maturidade dos interlocutores. Esta opção
– retomada hoje – em referência à
Igreja e à pertença à mesma, parece sugerir uma finalidade “transformativa” da iniciação cristã: os jovens, mais do que a uma simples
inserção nas comunidades cristãs,
são preparados para viver responsavelmente como protagonistas o seu
cristianismo;
d) Dom Bosco dava grande importância ao amadurecimento em grupo e incentivava a participação nas
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cio do Evangelho, sustentado por
uma catequese apropriada, pelo
testemunho pessoal de vida sacerdotal e pela amizade profundamente humana de Dom Bosco. O jovem
é educado à liberdade e à autenticidade e capacitado para dar razão da sua fé nos ambientes de vida;
b) A proposta religiosa de Dom Bosco
tem a vastidão e a intensidade de
um PA e de uma verdadeira e própria iniciação cristã, realizada num
contexto em que os rapazes fugiam
do papel formativo da família e da
paróquia. Ele constrói um ambiente –
o oratório – em que se respiram os
valores evangélicos e propõe um itinerário que recupera os elementos
comunitários e educativos e favorece as dimensões fundamentais do
anúncio, liturgia e serviço num clima
de comunhão fraterna;
c) Dom Bosco valoriza o quotidiano
por meio de experiências ordinárias,
mas qualitativamente significativas
em vista do amadurecimento de
personalidades humanamente harmoniosas e adultas na fé. Ele parece
intuir a importância e, ao mesmo
tempo, a insuficiência só da instrução catequística que, todavia, nunca falta nos seus ambientes. Mais do
que à preparação para os Sacramentos, à introdução à oração ou à
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“companhias”. Do ponto de vista
educativo, é urgente ter o cuidado
de favorecer nas comunidades a
criação de grupos. Ao prescindir do
dispositivo posto em ação por movimentos e associações, é bom que as
comunidades paroquiais se dotem
de uma multiplicidade de grupos,
que permitem “humanizar” as muitas
vezes anónimas e frias comunidades
eclesiais e constituem um dos recursos mais válidos para o assumir da
identidade cristã e para a experiência de pertença eclesial. O grupo é
chamado a ser um espaço acolhedor, humanizante, rico de relações
“calorosas”, em que as pessoas
são reconhecidas e se confrontam,
onde se vai e se volta com gosto, em
que – através da participação, do
envolvimento e do protagonismo –
se pode amadurecer humana e
cristãmente. Para a nossa Família é
oportuno fazer referência ao estilo
de cristianismo típico do Movimento
Juvenil Salesiano.
e) Depois, o facto de esta «religião» se
basear na razão e ser proposta num
clima de amabilidade (amorevolezza) tem em conta dois elementos fundamentais do crer de hoje: por um lado, o fundamento racional do cristianismo (útil não só para enfrentar certas derivas fideístas ou ingenuamente
espiritualistas, mas apto a favorecer o
diálogo mesmo com aqueles que
não creem, enquanto se inspira em
valores religiosos de fundo – constituindo como que uma “preparatio
evangelica” – facilmente partilháveis
por todos aqueles que buscam a
Deus) e, por outro lado, a dimensão
afetivo/relacional, cujo valor é hoje
fortemente sublinhado e apreciado
sobretudo pelas jovens gerações;
f) A prevalência, sobre qualquer ou-
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tro conteúdo ou método, da relação
humana e cristã com o educador,
num clima de alegre e confiante
acolhimento. O jovem “pobre e
abandonado” faz experiências simples mas significativas: encontra alguém que se interessa por ele, que
lhe quer bem, que o aceita como é;
encontra estruturas mínimas em que
pode fazer aquilo de que gosta (jogo, música, teatro...), mas pode também estudar e qualificar-se profissionalmente. Vive num ambiente em
que se cuida a relação pessoal, uma
relação antes de tudo humana, de
conhecimento pessoal e de relações
amigáveis, em que a fé cristã é transmitida habitualmente no contacto
estreito com adultos crentes. O jovem é inserido num ambiente (grupo, escola, estrutura oratoriana...) de
pessoas que creem nos valores cristãos, estão convictas deles e os testemunham considerando que têm
futuro e são fundamentais para a
transformação qualitativa da humanidade. A da comunidade educativa, capaz de envolver em “clima de
família” o maior número possível de
pessoas, típica da nossa tradição, é
também uma das principais aquisições pastorais para a eficácia da
ação evangelizadora.
Na base de tudo havia a confiança
cheia de esperança de Dom Bosco
nas possibilidades de amadurecimento do jovem como honesto cidadão e bom cristão: «Em cada jovem mesmo o mais desgraçado há
um ponto acessível ao bem e o primeiro dever do educador é descobrir este ponto, esta corda sensível do
coração e tirar proveito dela» (Memorie Biografiche v, 367). No fundo, é
a fé do educador nele que gera a
sua fé no formador e naquilo que ele
crê e vive! 

Uma reflexão sobre Fil 4,4
JUAN J. BARTOLOMÉ, sdb
O texto bíblico deste DMS 2020 é o mesmo que acompanhava a estreia do
Reitor-Mor, padre Pascual Chávez, de
2013: “Como Dom Bosco oferecemos
aos jovens o evangelho da alegria através da pedagogia da bondade”.
O padre Juan José Bartolomé faz uma
reflexão à luz do texto de Fil 4,4. Devido
ao caráter de divulgação deste opúsculo, apenas oferecemos alguns estratos do texto e sem as riquíssimas notas
(umas oitenta) que o acompanham. O
texto completo pode encontrar-se in
Note di Pastorale Giovanile 2012.

1. A citação paulina
A frase paulina pertence à parte final
da carta em que Paulo concentra, habitualmente, a sua exortação apostólica. Após uma longa e azeda polémica
contra um grupo bem determinado de
missionários judaizantes (Fil 3,2-21) –
“cães”, “maus operários” como lhes
chamou (Fil 3,2) – o apóstolo volta a
uma mais serena, mas não menos apaixonada exoração: “meus caríssimos e
saudosos irmãos, minha coroa e alegria,
permanecei assim firmes no
Senhor, caríssimos” (Fil 4,1).

1.1. Contexto imediato
Advertências, solicitações e
apelos sucedem-se sem
grande coesão interna (Fil
4,2-20). Referem-se a circunstâncias concretas da vida da comunidade e a motivos caros ao autor (Fil

1,1.4.9). Contêm uma premente chamada à vida de concórdia e de alegria em
comunidade (Fil 4,2-7), uma singular
apreciação dos valores morais da ética
pagã que considera louváveis, que todavia os crentes devem viver segundo
o exemplo transmitido por Paulo (Fil 4,89) e, por fim, uma sincera profissão da
sua gratidão porque os filipenses haviam tomado “parte nas suas tribulações..., repleto como se vê dos seus
dons recebidos” (Fil 4,10-20).
Dentro de argumentos tão variados, o
mandato paulino a viver na alegria
aparece de surpresa, um pouco isolado, até imotivado. A alegria na qual viver sempre não encontra, portanto,
nem uma explicação: é um estado que
deve caraterizar o cristão. Vem depois
um veemente apelo feito pelo apóstolo
a alguns dos seus estreitos colaboradores, “cujos nomes estão no livro da vida”
(Fil 4,3), a viver em concórdia, ajudando-se mutuamente: na comunidade
cristã não há espaço para o desentendimento nem para o conflito entre
apóstolos (Fil 4,2-3); nela, deve reinar a
alegria que “no Senhor” é
dom gratuito. É seguido de
uma
exortação
mais
abrangente, que o apóstolo dirige à comunidade,
em primeiro lugar, animando-a a usar de afabilidade
para com os homens,
“que deve ser conhecida
de todos” (Fil 4,5), depois,
encorajando-a a ter con-
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A alegria de viver em Cristo,
coração da proposta salesiana
de santidade juvenil
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fiança plena em Deus com orações e
pedidos “em todas as necessidades” (Fil
4,6). Pelo contexto mais imediato não
parece, portanto, haver indício algum
que torne mais compreensível a natureza, o motivo, a finalidade da exortada
vida de alegria.

1.2. A formulação
Nem sequer o mesmo enunciado da
frase, à primeira vista, traz muita luz à sua
compreensão. A presença de imperativos e a sua reiteração, o seu traço mais
caraterístico, são de todo normais numa
exortação. Além disso, o convite do
apóstolo a viver com alegria não é novo na carta (Fil 2,18; 3,1). Três pormenores, porém, a ter em conta.
1º. A repetição, repisada, do verbo alegrarse no imperativo identifica a alegria recomendada como comportamento imposto; não se trata de uma emoção involuntária ou íntima, natural, mas de uma conduta imposta. Para o cristão, pensa Paulo,
há uma obrigação de alegria: “sede sempre alegres” (1 Ts 5,16; cf. Rom 12,12; 2 Cor
13,11). Se é imposta não pode considerarse simples bem-estar pessoal.
2º. Esta alegria deve-se viver sempre e
não de forma intermitente, isto é, só
quando uma pessoa se sente bem ou
quando tudo corre bem, mas sem pausas nem exceções, custe o que custar. É
uma alegria não fortuita, nem efémera,
viva no quotidiano, que não depende,
porque não provém, de motivações externas e que se deve experimentar também em momentos de dificuldade. “Aflitos, mas sempre alegres”, diz Paulo sobre
o ministério apostólico (2 Cor 6,10) e aos
cristãos de Roma: “gloriamo-nos também das tribulações” (Rom 5,3).
3º. A alegria prescrita por Paulo aos seus
é para se viver “no Senhor”. Noutras passagens o apóstolo acrescenta novos
motivos para fundamentar a alegria pedida (Fil 1,18: o anúncio do evangelho;
Fil 1,25-26: o crescimento na fé da comunidade; Fil 2,18: a entrega da vida do
apóstolo pela fé dos filipenses; Fil 2,29: o
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acolhimento do enviado por Paulo).
Aqui a motivação exprime-se com uma
fórmula que é das mais caraterística de
Paulo (Fil 1,14: 2,24.28; 3,1; 4,2.4; 2,19),
desconhecida na prática pelos outros
autores do NT: “no Senhor”. O que torna
ainda mais insólita esta alegria: tem o
Senhor Ressuscitado como espaço ou
lugar de realização.

1.3. Alegrar-se – e sempre! –, pode
ser imposto?
Para Paulo, a alegria pode, antes, deve
ser sempre pedida ao cristão porque
primeiro lhe foi dada; como “fruto do Espírito” (Gal 5,22; Rom 14,17). Sendo o Espírito o modo de Deus se fazer presente
no mundo, a alegria é o que esta presença, sentida e consentida, produz no
crente: só aos ‘salvos’ compete a alegria. Poder senti-la é um modo de saberse salvo em Cristo Jesus.
Não é por acaso que de facto, em grego, alegria (chara) e graça (charis) derivam da mesma raiz: “alegria e graça
andam juntas”. A alegria é a forma cristã de viver na graça, isto é, de viver reconciliado com Deus. “Elemento central
da experiência cristã” afunda as suas
raízes, portanto, na salvação adquirida
pela morte de Cristo (cf. Rom 5,10-11); é
como um compêndio da existência cristã (cf. 2 Cor 13,11), a prova da sua autenticidade (cf. 2 Cor 1,24). A alegria é
o modo de testemunhar uma salvação
que se recebeu, de um encontro que se
teve com Cristo, sinal de uma “fé que
progride” (Fil 1,25), que se torna visível
no exterior e se apresenta ao mundo. É,
diria, o rosto visível de uma vida de fé
em Cristo.
O autor da 1Pt acertou em cheio quando escreveu: “Sem o terdes visto, vós o
amais; sem o ver ainda, credes nele e
vos alegrais com uma alegria indescritível e irradiante, alcançando assim a
meta da vossa fé: a salvação das almas” (1 Pd 1,8-9). Esta alegria pode, antes, deve ser imposta, só porque é para
se viver “no Senhor”.

“No Senhor”, juntamente com “In Cristo
[Jesus]”, “n’Ele”, são variantes de uma
formulação do apóstolo, que lhe é muito querida, mas um tanto rara, quase
sem paralelo na literatura contemporânea. O que surpreende não é o facto
de Paulo não costumar explicar semelhante linguagem, mas que a use como
base para argumentar (1 Cor 6,13-18;
10,14-21; Gal 3,14-16), dando por adquirido que os seus leitores compreendem
sem mais explicações.
Ainda que a preposição “in” da fórmula
tenha marcado sentido local, juntamente com Cristo/Senhor pode indicar lugar, modo, causa ou instrumento. O uso
paulino parece favorecer a ideia de associação ou pertença, de solidariedade e participação. Exprime o ato redentor realizado em Cristo, o estado objetivo de salvação, a nova criatura (2 Cor
3,17; 5,17) que a intervenção divina tornou já possível e que se define como
uma identificação íntima e misteriosa
entre Cristo e os cristãos.
O apóstolo recorre a ela para falar da
existência cristã, entendida quer individual quer coletivamente (1 Ts 4,1; 1 Cor
3,1; 7,39; 15,58; 2 Cor 2,14) como participação do crente na morte e ressurreição de Cristo. O cristão está em Cristo
porque esteve n’Ele já salvo por Deus e
porque n’Ele espera sem temor a salvação definitiva. Estar no Senhor é uma
realidade estável que determina a vida
do cristão até que o Senhor venha, o estado que medeia entre o início da sal-

vação e a sua ardentemente desejada
consumação.
Cristo, mais do que como instrumento, é
espaço de salvação, [13] âmbito em
que a eficácia da ressurreição está em
ato e está operante o Espírito: “não há
mais condenação alguma para os que
estão em Cristo Jesus” (Rm 8,1-2); “estais
no Espírito..., Cristo está em vós” (Rm 8,910). Os cristãos estão em Cristo (Gal
1,22; 3,28; Fil 3,8-9) e Cristo está nos cristãos (Rm 8,10; Gal 2,20): os crentes têm
o seu fundamento n’Ele e Ele está ativo
neles (Gal 2,8; Rm 8,2.39; Fil 2,13; Col
1,29). Cristo é quem determina, dirige,
impõe e torna possível a vida do cristão.
A alegria de estar no Senhor não é, portanto, uma sensação emotiva, um movimento salutar da alma, nem sequer
apenas a alegre disposição do coração do crente para obedecer sempre
ao seu Senhor. É antes o bem-estar que
resulta de deixar que seja Ele a viver em
nós (cf. Gal 2,20).
É Ele, o Senhor, morto e ressuscitado, o
lugar em que os cristãos estão, experimentam sentimentos e agem: “tende
entre vós os mesmos sentimentos, que
estão em Cristo Jesus” (Fil 2, 5). “Portanto, não é um otimismo fácil que está na
base da alegria cristã, mas a consciência de estar unido a Cristo e participante da sua vida”.
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1.4. Alegrar-se no Senhor

1.5. A situação concreta
Falta ainda fazer referência às circuns-
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tâncias concretas que levaram Paulo a
instar os filipenses a viver sempre na alegria. Desconhecer a particular situação
que tanto o apóstolo como a comunidade atravessavam, não facilitaria de
todo a correta compreensão não apenas da frase do apóstolo mas, antes de
tudo, da sua real intenção.
Fil transmite-nos a imagem de uma comunidade em que Paulo tinha posto de
novo toda a sua confiança (Fil 1,3-11;
2,12; 4,1.16) e da qual se sentia amado
(Fil 1,7.27; 2,12.18.24). Retribuía o seu afeto com a sincera e concreta dedicação
dos seus diletíssimos filipenses (Fil 1,7: “tenho-vos no coração”). Era, com efeito, a
única comunidade da qual aceitou, por
várias vezes, ajudas financeiras (Fil 4,15;
2 Cor 11,8-9). Fil é provavelmente a carta
mais serena (Fil 1,5; 2,1; 3,10; 4,15; 3,2), a
mais pessoal (Fil 1,7-8; 2,18; 4,1.14), a menos dogmática saída da pena de Paulo.
Nela o apóstolo descobre-se a si mesmo
e os seus pensamentos mais íntimos, revela com pormenor e rara transparência
o seu encontro pessoal com Cristo (Fil
3,2-16). Pareceria, portanto, que a alegria de ser apóstolo (Fil 4,1) e de permanecer cristão (Fil 1,25) é de casa na comunidade de Filipos.
Quando Paulo, por volta do ano 56, escreve aos filipenses é um homem vitalmente maduro, amadurecido no trabalho apostólico..., e prisioneiro: encontrase “no pretório..., prisioneiro por Cristo”
(Fil 1,13), incerto sobre o destino que o
espera, mas seguro de que, qualquer
que seja o resultado da sua prisão, a
causa do evangelho sairá reforçada (Fil
1,12). Se bem que alimente o desejo de
voltar a vê-los pessoalmente (Fil 2,24),
não lhes esconde que provavelmente
não lhe será possível, não sabendo se
sairá vivo ou morto da prisão; decisivo
para ele é que “agora como sempre,
Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida quer pela morte” (Fil
1,20). Mais adiante falar-lhes-á do drama íntimo em que vivia o seu ministério,
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capturado entre duas fidelidades: a fidelidade a Cristo, seu único lucro (Fil 3,711) e a fidelidade àquela sua querida
comunidade, sua alegria e sua coroa
(Fil 4,1): “Estou pressionado dos dois lados: tenho o desejo de partir e estar
com Cristo, já que isso seria muitíssimo
melhor; mas continuar a viver é mais necessário por causa de vós. É confiado
nisto que eu sei que ficarei e continuarei
junto de todos vós, para o progresso e a
alegria da vossa fé (Fil 1,23-25).
Não se deve esquecer, portanto, que o
seu imperioso apelo a viver na alegria
vem de um encarcerado, cuja sorte está
em dúvida: se os filipenses não voltarem
a vê-lo, poderão todavia recordar que
o apóstolo sentiu alegria quando lhes escreveu da prisão (Fil 4,1) e que alegrarse sempre no Senhor (Fil 3,1; 4,4; cf. 1,25;
2,28.29) foi a sua última exortação. A alegria que quer que reine nos seus fiéis é
uma alegria que ele sente quando pensa neles e reza por eles (Fil 1,4).
Nem sequer era boa a situação da comunidade de Filipos, primícias da missão
paulina em território europeu. Paulo chegou ali pela primeira vez por volta do
ano 49, acompanhado por Silvano, Timóteo e, provavelmente, por Lucas (At
16,16-17). A sua estadia não deve ter sido muito prolongada; depois de ter sofrido algumas dificuldades (1 Ts 2,1-2),
denegrido, maltratado e metido na prisão (cf. Fil 1,7.30; 2 Cor 11,25; At 16,26-34),
viu-se forçado a abandonar a cidade e
partiu para Tessalónica (At 16,40-17,1; 1
Ts 2,1-2), deixando atrás de si uma comunidade pouco numerosa, certamente,
mas consolidada na fé (Fil 1,27-30) e muito ligada afetivamente à sua pessoa (Fil
1,10; 4,10; 2 Cor 8,1-5; Rm 15,26; At 26,17).
Nem tudo, porém, corria da melhor maneira. A rivalidade pessoal que Paulo sente em alguns pregadores enquanto ele
está a prisão (Fil 1,15) e que “estão a
agravar a tribulação que sofro nas minhas prisões” (Fil 1,17); o apelo à concórdia nos sentimentos e na humildade a

2. Dom Bosco,
“mensageiro da alegria”
“Deus é Deus da alegria”, pensava S.
Francisco de Sales. Melhor ainda, em
“Deus tudo é alegria pois que tudo é

dom”. Dom Bosco, como lúcido educador cristão, fez da alegria “elemento
constitutivo do sistema [educativo], inseparável do estudo, do trabalho e da
piedade”, o fruto por excelência de
uma autêntica prática da pedagogia
salesiana”. Necessidade basilar de vida,
desejo intimamente sentido durante a
juventude, a alegria é, para Dom Bosco,
“resultado de uma avaliação cristã da
vida... Da religião do amor, da salvação,
da graça, só pode brotar a alegria, o júbilo, o otimismo confiante e positivo”. É
precisamente por isso que em casa de
Dom Bosco, “a alegria faz-se coincidir
com a santidade”, como se verifica explicitamente na vida de Domingos Sávio e nas outras vidas escritas por Dom
Bosco: “o jovem – comenta o padre
Caviglia – que se sente na graça de
Deus experimenta naturalmente a alegria”. Dom Bosco sabia que os jovens
tendem naturalmente à alegria, e precisam de divertimentos e jogos, mas para ele a verdadeira alegria só existe naquele que vive na graça de Deus.
Desta convicção nasce o projeto educativo. Um ano depois de ter encontrado o Oratório, sede estável no alpendre/casa Pinardi, na periferia de Valdocco (12 de abril de 1846), Dom Bosco publicava O Jovem Instruído, onde aparecem já algumas das suas ideias e opções educativas fundamentais. Embora
tivesse a aparência de “um livro de práticas de piedade idóneas” para ajudar
os rapazes a cultivar a religiosidade e a
virtude, Dom Bosco apresentou-o “logo
nas primeiras linhas do proémio, À Juventude, como ‘método de vida cristão’”,
que favorece ao mesmo tempo a piedade e a felicidade: “Quero ensinar-vos
um método de vida cristão, que seja simultaneamente alegre e feliz, acrescentando-lhe quais são os verdadeiros divertimentos e os verdadeiros prazeres, de
modo que possais dizer com o santo profeta David: sirvamos o Senhor em santa
alegria: servite Domino in laetitia. Tal
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exemplo de Jesus Cristo (Fil 2,2: “fazei
com que seja completa a minha alegria:
procurai ter os mesmos sentimentos”) o
doloroso convite público a Evódia e Síntique “a terem o mesmo pensamento no
Senhor” (Fil 4,2) e, principalmente, a presença subversiva de propagandistas judeo-cristãos que se comportavam “como inimigos da cruz de Cristo” (Fil 3,18),
empenhados como estavam numa contra-missão que exigia a circuncisão dos
crentes (Fil 3,2-19), demonstrando que
não faltavam mal-entendidos, conflitos
pessoais e graves controvérsias. Além disso, a comunidade por sua vez teve de
sofrer por Cristo (Fil 1,29: “a vós foi dada
a graça de assim atuardes por Cristo:
não só a de nele acreditar, mas também
a de sofrer por Ele”) até ao ponto que
Paulo pôde afirmar que tinha sofrido a
sua mesma paixão (Fil 1,7.27.30).
A comunidade que recebe o mandato
apostólico de se alegrar no Senhor é,
portanto, uma comunidade provada,
que conhece a dissensão interna e a
perseguição externa, mas fiel ao apóstolo (Fil 4,10.14) e fiel ao Senhor. A alegria de viver a fé não fica ao seu arbítrio, nem a torna possível um contentamento nascido das satisfações na vida;
não se apaga no sofrimento nem se alimenta no triunfo. Segundo Paulo, pode,
antes, deve florescer enquanto e porque se combate “numa só alma, pela
fé no Evangelho e não vos deixando
intimidar em nada pelos adversários”
(Fil 1,27-28) e noutro lugar ele mesmo
se propõe como exemplo: “Estou cheio
de consolação e transbordo de alegria
no meio de todas as nossas tribulações”
(2 Cor 7,4). Portanto, só é cristã a alegria
que pode viver na paz e conviver com
a prova (cf. Mt 5,11-13).
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apontamento é o objetivo deste livrinho,
servir o Senhor e estar sempre alegres”.
Na mente de Dom Bosco, O Jovem Instruído não era outro manual de piedade
para jovens, nem podia garantir sozinho
o cumprimento dos fins que propunha, isto é, “tornar-vos a consolação dos vossos
pais, a honra da pátria, bons cidadãos na
terra e depois um dia felizes habitantes
do céu”. O opúsculo era para ele uma
verdadeira proposta educativa que os
seus primeiros destinatários haviam começado a conhecer e a experimentar,
“nele, com efeito, fruto da primeira atividade sacerdotal e literária de Dom Bosco, encontramos o programa de santidade juvenil, que ele concebeu e formulou”. É possível que nem todos os rapazes
do Oratório o tivessem lido do princípio
ao fim, mas “a experiência religiosa que
ele propunha estava ligada a todo o sistema e estilo de vida em que os jovens
estavam imersos no quotidiano do Oratório... [No Oratório] os sem- família encontravam as doçuras de uma casa, a
segurança da paternidade e da fraternidade na pessoa do diretor e dos educadores, a alegria da amizade, as perspetivas de uma inserção significativa na sociedade com uma cultura e uma capacidade de trabalho digna e rentável; simultaneamente um estilo geral de alegria garantido por infinitas manifestações
que o génio educativo sabia inventar: jogo, teatro, excursões, música, canto”.
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Dom Bosco, obviamente, não havia sido
o primeiro “a verificar a relação entre felicidade e religião”. Seria também anacrónico considerar O Jovem Instruído como uma espécie de manual de espiritualidade juvenil ante litteram. Nem pretendia sequer reunir a totalidade da experiência educativa do Oratório, uma
instituição que, de resto, estava ainda
nos seus inícios. Mas o livro tornou-se manual de oração e programa de vida
substancialmente imutável durante as
décadas seguintes nas casas salesianas,
lido e relido por gerações de jovens até
à primeira metade do século XX. O sucesso da proposta reflete a perspicácia
educativa de Dom Bosco, que soube
mostrar não só a plena congruência entre piedade e alegria, vida de fé e verdadeira felicidade, mas ensinou também
o caminho concreto para a conseguir.
O Jovem Instruído não era só uma acertada e atual proposta educativa para
uma juventude que com dificuldade podia pensar na felicidade ao mesmo tempo que tinha de lutar para sobreviver numa sociedade em rápida e profunda
mudança. Este “método de vida cristã”
oferecia, além disso, algumas ideias essenciais sobre a espiritualidade do padre
educador dos jovens, em que Dom Bosco se havia tornado. A sua convicção
pessoal, segundo a qual não havia em
absoluto oposição entre servir a Deus e
vida feliz, baseava-se no intenso amor

3. Tópicos para uma ulterior reflexão
Entre a repetida exortação paulina aos
filipenses a viver alegres no Senhor e a
oferta de Dom aos rapazes de Valdocco
de um método para viver alegres no serviço de Deus, há uma grande diferença.
O apóstolo de Tarso faz um apelo genérico, aparentemente sem um motivo
concreto; o educador de Turim apresenta a alegria como o modo comum
de ser santo e esboça um caminho para
o realizar. Há, porém, profundas correspondências que mereceriam não só
ser anotadas brevemente, mas que são
dignas de ulteriores aprofundamentos.

3.1. Querem-se felizes àqueles
se querem bem
“Meus caríssimos” (Fil 2,12), escreve Paulo aos filipenses: “Deus é minha testemunha de quanto anseio por todos vós,
com a afeição de Cristo Jesus” (Fil 1,8),
“meus caríssimos e saudosos irmãos, minha coroa e alegria” (Fil 4,1). Dom Bosco: “Se bem que aqui em Roma..., o
meu pensamento voa sempre para onde tenho o meu tesouro em Jesus Cristo,

os meus queridos filhos do Oratório”.
Não me parece irrelevante que ambos,
Paulo e Dom Bosco, desejem a felicidade daqueles que amam com predileção. O mandato de se alegrar, em Paulo, o servir a Deus na alegria como método de vida’, em Dom Bosco, têm como origem e causa o amor apaixonado
que cada um deles sentia pelos seus: os
prediletos dos apóstolos devem viver
alegres! Primeiro sabem-se amados, depois sentem-se felizes. O que significa
também que só quem ama pode, como Paulo aos filipenses, ordenar que se
viva feliz e sabe, como Dom Bosco, traçar um caminho para alcançar a felicidade. A alegria imposta ou facilitada é
sinal e prova de um amor de apóstolos
e educadores.
Precisamente por isso, para que haja a
alegria como compromisso de vida, a
comunidade deve saber-se amada até
ao fim (cf. Jo 13,1). Paulo e Dom Bosco
reproduziram o comportamento de Jesus, autentificando-se assim como seus
apóstolos: “Assim como o Pai me tem
amor, assim Eu vos amo a vós. Permanecei no meu amor... Manifestei-vos estas
coisas, para que esteja em vós a minha
alegria, e a vossa alegria seja completa” (Jo 15,9.11).
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que alimentava pelos seus jovens: porque os amava, queria que estivessem
alegres agora e na eternidade, costumava repetir. Assim, por exemplo, concluía a
breve introdução: “Meus queridos, amovos de todo o coração, e basta que sejais jovens para que vos ame muito, e
posso afirmar-vos que encontrareis livros
escritos por pessoas muito mais virtuosas
e mais doutas do que eu, mas dificilmente encontrareis quem vos ame mais do
que eu em Jesus Cristo, e que deseje a
vossa verdadeira felicidade... Vivei felizes,
e o Senhor esteja convosco”.
Fruto e prova da caridade pastoral de
Dom Bosco é, portanto, um sistema educativo que tem “a alegria como um dos
primeiros fatores”. A alegria é para Dom
Bosco “não só recreação, divertimento,
mas autêntica, insubstituível realidade
pedagógica”, “o timbre particular do
[seu] amor educativo”.

3.2. A alegria, imposta pelo apóstolo,
facilitada pelo educador
“De resto, meus irmãos, alegrai-vos no
Senhor” (Fil 3,1); Novamente vos digo –
insiste Paulo – alegrai-vos!” (Fil 4,4). Dom
Bosco, por sua vez, escreve: “Quero ensinar-vos um método de vida cristão
que seja ao mesmo tempo alegre e feliz, de modo que possais dizer com o
santo profeta David: sirvamos o Senhor
em santa alegria”.
Exortar à alegria é tarefa de apóstolos
de Cristo. Enquanto Paulo pode exigir e
esperar dos seus que vivam na alegria
porquanto foram salvos em Cristo Jesus,
Dom Bosco, talvez com mais realismo
prático e sensibilidade educativa, proporciona um ambiente adequado e
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uma metodologia precisa para fazer
com que os seus rapazes sirvam a Deus
na alegria. O objetivo final de ambos
mantém-se sempre o mesmo, viver no
Senhor, em linguagem paulina, isto é a
virtude ou a santidade, como prefere
Dom Bosco. O mérito de Dom Bosco,
em comparação com Paulo, é que ele
pôs à disposição dos seus rapazes um
programa adequado a eles e uma experiência quotidiana de santidade alegre. O apóstolo ‘pode’ proclamar a
alegria, o educador deve torná-la possível mostrando o caminho da mesma.

3.3. Uma alegria para viver sempre
“Alegrai-vos sempre no Senhor!” (Fil 4,4),
exorta Paulo. “Está alegre”, repete com
frequência Dom Bosco. Reflete: “Por outro lado, vemos que aqueles que vivem
na graça de Deus estão sempre alegres e, mesmo nas aflições, têm um coração alegre. Pelo contrário, aqueles
que se entregam aos prazeres vivem irritados e esforçam-se por encontrar a
paz nos seus passatempos, mas estão
sempre infelizes: Non est pax impiis”.
Pouco antes de repetir o mandato da
alegria (Fil 4,1.4), Paulo pôs de sobreaviso os seus para que se afastassem dos
‘cães’, pregadores que perturbavam a
vida comum (Fil 3,2), inimigos verdadeiros da cruz de Cristo (Fil 3,17). A alegria,
quando é questionada ou combatida
em comunidade, seja defendida, porque é dom a conservar como graça
que é. Não devemos deixar passar despercebida a insistência de Dom Bosco:
vive-se sempre, alegre ou contente, infeliz ou irritado; a diferença radica em
viver com ou sem Deus. “A alegria genuína autêntica não é possível a quem
não tem o coração em paz, ao mesmo
tempo que se torna um eficaz apelo
para quem estivesse privado dela: ‘o
demónio – dizia Dom Bosco – tem medo da gente alegre’” (MB X, 648).
Nas palavras de Dom Bosco aparece a
experiência profundamente cristã: a felicidade é uma experiência sentida
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sempre..., sofrida às vezes (cf. Mt 5,11):
quem vive em graça tem “o coração
alegre mesmo nas aflições”. A mistura
de aflições e alegria nos bons é o preço a pagar. Dom Bosco bem o sabia;
basta recordar aqui o sonho do caramanchão de rosas. A alegria cristã, a
alegria salesiana, “é uma alegria que se
alimenta no sacrifício, por vezes árduo,
acolhido com sorriso nos lábios..., como
coisa de todo normal, sem atitudes
de vítima ou de herói”. “Estou cheio de
consolação e transbordo de alegria no
meio de todas as nossas tribulações”
(2 Cor 7,4), reconhece Paulo aos coríntios.
Dom Bosco, ao fiel coadjutor Enria: “Hoje Dom Bosco está mais alegre do que
habitualmente... no entanto hoje recebi
o maior desgosto da minha vida”.
A defesa apostólica da alegria crente,
portanto, impõe a necessidade – sentida por Dom Bosco – de um verdadeiro
discernimento sobre “quais são os verdadeiros divertimentos e os verdadeiros
prazeres”. Árdua tarefa para o educador cristão hoje! “O mundo moderno
oferece aos jovens muitos prazeres e divertimentos, mas pouca alegria. O educador pode considerar que deu um
grande passo em frente na sua prática
educativa quando fez compreender e,
melhor ainda, experimentar ao jovem
a diferença que existe entre o prazer e
a alegria”. O facto de ser muito difícil,
não o torna menos urgente. Mas o educador salesiano, adverte-nos o padre
Chávez, deve ajudar os jovens a reconhecer e usufruir as alegrias quotidianas: “é necessário um paciente esforço
de educação para aprender, ou
aprender novamente, a saborear, com
simplicidade, as múltiplas alegrias humanas que o Criador coloca diariamente no nosso caminho”.

3.4. Só no Senhor é possível
a alegria
“Alegrai-vos no Senhor!” (Fil 4,4). “Se quiserdes – dizia muitas vezes Dom Bosco
aos rapazes – que a vossa vida seja ale-

zade e confiança que despertam no
jovem a atenção aos movimentos da
graça”. “O segundo sustentáculo da juventude é a sagrada comunhão”, escreveu no sonho biográfico de Besucco. Na vida de Domingos Sávio coloca
na boca do seu protagonista: “Se eu
quero algo de grande, vou receber
a Hóstia santa... Que me falta para ser
feliz? Nada neste mundo... Daqui – comenta Dom Bosco – nascia aquela hilaridade, aquela alegria celeste que
transparecia em todas as suas ações”.
Não há dúvida, Jesus Cristo, recebido
nos Sacramentos, “domina a vida espiritual de Dom Bosco e do ambiente
que ele coloca ao centro”. Estar com
Ele, n’Ele, é motivo de alegria.
“Entre os obstáculos à nova evangelização está mesmo a falta de alegria e de
esperança [...] Com frequência esta
falta de alegria e de esperança são
tão fortes que corroem o mesmo tecido
das nossas comunidades cristãs [...].
Possa o mundo do nosso tempo, que
procura ora na angústia, ora na esperança, receber a Boa Nova não de
evangelizadores tristes e desanimados,
impacientes e ansiosos, mas de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, que primeiramente hajam recebido
em si a alegria de Cristo, e aceitem pôr
em jogo a própria vida a fim de que o
Reino seja anunciado e a Igreja implantada no coração do mundo».
Salesianos e salesianas, bem como os
outros membros da Família Salesiana,
sentimo-nos orgulhosos de ter recebido
de Dom Bosco uma herança pedagógica que soube fazer da alegria não
só uma experiência de vida, mas sobretudo o caminho salesiano para a santidade, para Deus. Não é de estranhar,
portanto, que as palavras “alegria”,
“alegre” tenham um lugar de honra
nas nossas Constituições, onde foram
acolhidas como “traço constitutivo”
do carisma salesiano. Assim devem
permanecer. 
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gre e tranquila, deveis procurar estar na
graça de Deus”. Dom Bosco, como antes Paulo, estava convencido de que
felicidade plena e duradoura só é possível vivendo na graça de Deus, agindo
como cristão. Sem excluir o valor pedagógico da alegria, como ambiente a
respirar nas suas obras, e a sua falta, como critério de diagnose infalível para
julgar a sua privação e eficácia educativa, para Dom Bosco a alegria tem o
seu fundamento em Deus: “Dom Bosco
vê nela uma imprescindível manifestação da vida de graça... A vida em santa alegria é precisamente o modo de
vida cristã que Dom Bosco entende
propor aos rapazes”.
Mesmo por isso, além de cuidar até ao
pormenor outras expressões mais vistosas de alegria no Oratório, Dom Bosco
colocou e defendeu a prática sacramental como meio habitual e indispensável de educação integral: “Diga-se o
que se quiser sobre os vários sistemas de
educação, mas eu não encontro nenhuma base segura senão na frequência da confissão e comunhão”. Nas páginas que ele escreveu sobre o sistema
preventivo, aquele breve tratado em
que se baseia a sua fama de educador
pedagogo”, Dom Bosco afirma-o com
força: “A confissão frequente, a comunhão frequente, a missa quotidiana, são
as colunas que devem sustentar um edifício educativo, do qual se quer afastar
a ameaça e o chicote”. Em seguida
aconselha que se sublinhe com frequência aos rapazes “a beleza, a grandeza, a santidade da Religião que propõe meios tão fáceis, tão úteis à sociedade civil, à tranquilidade do coração,
à salvação da alma como são precisamente os santos Sacramentos.
Digno de nota me parece, e muito, que
Dom Bosco privilegie a confissão como
“chave da educação”. Nela apreciava
o mesmo estilo de abordar o jovem que
ele utilizava no processo educativo:
“trata-se da mesma paternidade, ami-
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O Oratório - Centro Juvenil
no Quadro de Referência da

PASTORAL JUVENIL
SALESIANA
A originalidade
do Oratório salesiano
O Oratório de S. Francisco de Sales em
Valdocco foi a primeira obra estável,
aquela que deu início a todas as outras.
O ambiente educativo criado no Oratório foi a resposta pastoral de Dom Bosco
às necessidades dos adolescentes e dos
jovens mais necessitados da cidade de
Turim.
À maior parte deles, juntamente com a
catequese, oferecia um são divertimento, a instrução elementar e competências de trabalho para a vida. Dom Bosco soube garantir formação e compromisso aos rapazes que lhe apresentavam desafios educativos mais urgentes.
O cunho pessoal de Dom Bosco deu forma ao Oratório e a sua práxis tornou-se
critério preventivo aplicado ao
longo dos anos:
• de uma inicial lição de cate-
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quese à presença-participação na vida
do jovem, com o cuidado das suas necessidades, dos seus problemas e das
suas oportunidades;
• de um oratório festivo a «tempo limitado» a uma casa a «tempo inteiro» que
se prolonga no decurso da semana
com contactos pessoais e atividades
complementares;
• de um ensino de conteúdos catequísticos a um programa educativo-pastoral
integral, o Sistema Preventivo;
• de alguns serviços pensados para jovens a uma presença familiar dos educadores no meio dos rapazes, nas atividades lúdicas e nas propostas religiosas;
• de uma instituição referencial aos
adultos a uma comunidade de vida
com os rapazes, de participação juvenil, de convivência aberta a todos;
• da primazia do programa à primazia da pessoa e das relações
interpessoais;

Este dinamismo próprio
do Sistema Preventivo suscitava nos jovens o desejo
de crescer e amadurecer,
passando das exigências
imediatas de divertimento
ou de instrução, a compromissos mais sistemáticos e profundos de formação humana e cristã e, envolvidos nas atividades, aprendiam a ser protagonistas de
atividades, os jovens aprendiam a ser
animadores de um ambiente educativo
ao serviço dos outros companheiros. O
Oratório de Dom Bosco está na origem
de toda a obra salesiana e constitui o
seu protótipo. Com esta inspiração desenvolvem-se todos os diversos projetos
e serviços de evangelização da missão
salesiana (cf. Cost. 40). O desenvolvimento histórico e a expansão da obra de
Dom Bosco não modificaram os princípios inspiradores nem as caraterísticas
próprias do Oratório salesiano. Todavia,
as novas situações socioeducativas e os
fenómenos que marcaram a condição
juvenil exigem a sua reactualização.
Nasceu uma nova conceção do tempo
livre, uma realidade cada mais valorizada pelas nossas sociedades como espaço aberto a todo o tipo de experiência
social, cultural, desportiva, onde desenvolver as relações sociais e as capacidade pessoais. Nasceram novos ambientes e agências educativas abertas
ao protagonismo juvenil. Numa situação
em que o tempo livre dos jovens está saturado de tantas atividades geridas cada vez com mais frequência também
por instituições com recursos ingentes, o
Oratório acolhe os pedidos de atividades com atenção ao coração oratoria-

no, ao estilo, à qualidade,
convicto de que com o
tempo e com a colaboração das famílias, as nossas
propostas educativas tenham sucesso. Os Oratórios salesianos têm sabido
adaptar-se às novas situações, com modalidades
diferentes, assumindo até
nomes diferentes. Nalguns
contextos, por “Oratório”
entende-se um programa, festivo ou diário, destinado
especialmente
aos rapazes (crianças e pré-adolescentes), aberto a um público amplo, com
métodos de abordagem que favorecem no seu ambiente várias forma de
tempo livre e de encontro religioso.
Por “Centro Juvenil entende-se uma estrutura sobretudo aos adolescentes e
aos jovens, aberta a todos, com várias
propostas de amadurecimento integral,
com prevalência da metodologia de
grupo para um compromisso humano e
cristão. Com Oratório-Centro Juvenil”
compreende-se ao mesmo tempo, quer
a realidade oratoriana aberta quer também o compromisso para os jovens maduros (cf. Cost. 28; Reg. 5, 7, 11-12, 24;
CG21, n.122). Muitas obras da Congregação são atualmente Oratórios-Centros juvenis que levam por diante vários
projetos educativos com uma ampla faixa de destinatários, capazes de interessar e envolver os jovens. Assumem múltiplas formas e caraterísticas, em função
das diversas áreas geográficas, religiosas
e culturais. Existem, por exemplo, oratórios noturnos, presenças itinerantes para
jovens em risco, oratórios de zona ou de
bairro ligados em rede entre si, oratórios
que oferecem aos jovens desempregados e à margem do sistema escolar a
possibilidade de adquirir uma formação
de base ou de se preparar para algum
trabalho; alguns procuram também
recuperar jovens em situação de grave
risco social. 
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• da paróquia, centrada
no culto e na devoção,
ao impulso missionário de
uma comunidade juvenil
que se abre aos jovens
que a não conhecem
nem encontram naquela
paróquia qualquer referência.
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Christus Vivit
PAPA FRANCISCO

Ambientes adequados
216. Em todas as nossas instituições, devemos desenvolver e reforçar muito mais a
nossa capacidade de acolhimento cordial, porque muitos dos jovens que chegam encontram-se numa situação profunda de orfandade. Não me refiro a certos conflitos familiares, mas a uma experiência que atinge igualmente crianças,
jovens e adultos, mães, pais e filhos. Para
muitos órfãos e órfãs, nossos contemporâneos – talvez para nós mesmos –, comunidades como a paróquia e a escola deveriam oferecer percursos de amor gratuito e promoção, de afirmação e crescimento. Hoje, muitos jovens sentem-se filhos
do fracasso, porque os sonhos de seus
pais e avós acabaram queimados na fogueira da injustiça, da violência social, do
«salve-se quem puder». Quanto desenraizamento! Se os jovens cresceram num
mundo de cinzas, não é fácil para eles
sustentar o fogo de grandes ilusões e projetos. Se cresceram num deserto vazio de
sentido, como poderão ter vontade de se
sacrificar para semear? A experiência de
descontinuidade, desenraizamento e
queda das certezas basilares, favorecida
pela cultura mediática atual, provoca esta sensação de profunda orfandade à
qual devemos responder, criando espa-

ços fraternos e atraentes onde haja um
sentido para viver.
217. Criar «lar» é, em última análise, «criar
família; é aprender a sentir-se unido aos
outros, sem olhar a vínculos utilitaristas ou
funcionais, unidos de modo a sentir a vida
um pouco mais humana. Criar lares, “casas
de comunhão”, é permitir que a profecia
encarne e torne as nossas horas e dias menos rudes, menos indiferentes e anónimos.
É criar laços que se constroem com gestos
simples, diários e que todos podemos realizar. Como todos sabemos muito bem, um
lar precisa da colaboração de todos. Ninguém pode ficar indiferente ou alheio, porque cada qual é uma pedra necessária
na sua construção. Isto implica pedir ao
Senhor que nos conceda a graça de
aprender a ter paciência, aprender a perdoar-nos; aprender cada dia a recomeçar. E quantas vezes temos de perdoar e
recomeçar? Setenta vezes sete, todas as
vezes que for necessário. Criar laços fortes
requer a confiança, que se alimenta diariamente de paciência e perdão. Deste
modo se concretiza o milagre de experimentar que, aqui, se nasce de novo; aqui
todos nascemos de novo, porque sentimos
a eficácia da carícia de Deus que nos permite sonhar o mundo mais humano e, consequentemente, mais divino».
218. Neste contexto, é preciso oferecer lugares apropriados aos jovens, nas nossas
instituições: lugares que eles possam gerir
a seu gosto, com a possibilidade de entrar
e sair livremente, lugares que os acolham
e onde lhes seja possível encontrar-se, espontânea e confiadamente, com outros
jovens tanto nos momentos de sofrimento
ou de chatice como quando desejam
festejar as suas alegrias. Algo do género
foi realizado por alguns oratórios e outros
centros juvenis, que em muitos casos são
o ambiente onde os jovens vivem experiências de amizade e enamoramento,
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219. «A amizade e o intercâmbio, frequentemente mesmo em grupos mais ou menos estruturados, possibilitam reforçar
competências sociais e relacionais num
contexto onde não se sentem avaliados
nem julgados. A experiência de grupo
constitui também um grande recurso pa-

ra a partilha da fé e a ajuda mútua no
testemunho. Os jovens são capazes de
guiar outros jovens, vivendo um verdadeiro apostolado no meio dos seus próprios
amigos».
220. Isso não significa que se isolem e percam todo o contacto com as comunidades paroquiais, os movimentos e outras
instituições eclesiais. Mas os jovens inserirse-ão melhor em comunidades abertas,
vivas na fé, desejosas de irradiar Jesus
Cristo, alegres, livres, fraternas e comprometidas. Tais comunidades podem ser os
canais que os levam a sentir que é possível cultivar relações preciosas. 

EVOLUÇÃO e
TRANSFORMAÇÕES
do Oratório Salesiano
PE. MICHAL VOJTÁS̆, sdb

1. Antecedentes
de um Oratório Festivo
(anos ’20 e ’30 do século XIX)
As atividades daqueles anos seriam caraterizadas pelo “fazer bem” e “tomar a
defesa dos pequenos” e na organização de encontros que alternavam a
oração, as histórias, a catequese e a re-

creação. Nos anos de estudo em Chieri,
João Bosco organiza a “Sociedade da
Alegria” que nas suas regras simplicíssimas encarna as duas lógicas complementares: os deveres e a alegria da
vida cristã.
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onde se encontram e podem compartilhar música, atividades recreativas, desporto e também a reflexão e a oração
com pequenos subsídios e várias propostas. Assim abre caminho aquele indispensável anúncio de pessoa a pessoa, que
não pode ser substituído por nenhum recurso ou estratégia pastoral.

“Nos Becchi havia um prado, onde então existiam diversas plantas, de que
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ainda subsiste uma pereira, que naquele tempo me era de muita ajuda. Nesta
árvore prendia uma corda, que ia ligarse a outra árvore a alguma distância;
depois, uma mesinha com a sacola; em
seguida, um tapete no chão para saltar
em cima. Quando tudo estava preparado e todos estavam ansiosos por admirar as novidades, então convidava
toda a gente a rezar o Terço, no fim do
qual se cantava um cântico religioso.
Terminado este, subia a uma cadeira,
fazia a prédica, ou melhor, repetia o
que recordava da explicação do Evangelho ouvida de manhã na igreja; ou
então narrava factos ou exemplos ouvidos ou lidos nalgum livro. Terminada a
prédica, fazia-se uma breve oração, e
logo se dava início aos entretenimentos. Naquele momento, como já disse,
ver-se-ia o orador tornar-se charlatão
profissional. Fazer de andorinha, dar o
salto mortal, andar de mãos no chão
de pernas para o ar; depois pôr a sacola, comer as moedas e ir recuperá-las
na ponta do nariz deste ou daquele”.
(Memorie dell’Oratorio, in Fonti salesiane, 1179).

2. Experiência de fundar
o Oratório Festivo de Valdocco
(anos ’40 e ’50 do século XIX)

ella ria allegiuouogo
al labo luoocava
tutte
ovani
a i gioconfimi disa contutto
Divensi pre-
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O oratório de Dom Bosco para a juventude não queria ser para grupos restritos
nem reservado aos jovens do âmbito
paroquial; ele visava sobretudo os das
camadas populares e não excluía os
marginais dos submundos de periferia;
não se apoiava no constrangimento e
fazia apelo à livre e espontânea participação para lá de qualquer pertença a
paróquias urbanas. Este oratório festivo
cresce com a oferta de aulas noturnas,
depois alarga-se com o alojamento da
Casa Anexa. Nos anos ’50, Dom Bosco é
o padre dos oratórios que amadurece
em plenitude a sua missão de educa-

dor, e acompanhante para a santidade
(Domingos Sávio).
“Parecia-me estar no antigo Oratório na
hora do recreio. Era uma cena toda vida, todo movimento, toda alegria. Uns
corriam, outros saltavam e outros faziam
saltar. Uns jogavam à rã, ao caixão-partido e à bola. Aqui estava reunido um
círculo de rapazes em suspenso dos lábios de um padre que narrava uma historieta. Ali um clérigo que no meio de
outros rapazes jogava ao burro-voa e às
profissões. Cantava-se, ria-se por toda a
parte e por todo o lado havia clérigos e
padres e à volta deles, os rapazes a fazer barulho, cheios de alegria. Via-se
que entre os rapazes e os superiores reinava a maior cordialidade e confiança.
Eu estava encantado com este espetáculo e Valfrè disse-me: Veja, a familiaridade gera amor, e o amor gera confiança. É isto que abre os corações e os jovens manifestam tudo sem temor dos
mestres, dos assistentes e dos superiores.
Tornam-se sinceros na confissão e fora
da confissão e disponibilizam-se com
docilidade para tudo o que quiser mandar aquele de quem estão certos de ser
amados” (Lettera da Roma alla comunità salesiana dell’Oratorio di Torino-Valdocco 1884, in Fonti salesiane, 444-445).

3. “O oratório anexo”
ao colégio salesiano
(anos ’60, ’70 e ’80 do século XIX)
Os oratórios são postos de lado por dificuldades económicas e pela crescente
colegialização – os salesianos são preparados dentro dos colégios para o trabalho dos colégios, especialmente para
o ensino e o Oratório já não entra no esquema mental da maioria. É necessário
reconsiderar a importância dos oratórios
e debater algumas ideias como, por
exemplo, “um padre qualquer basta para levar por diante um Oratório festivo”
(Bollettino Salesiano 40 (1916) 6, p. 165)

“O Oratório festivo não é fonte de lucro,
mas antes de despesa contínua: é por
isso que em vários lugares em que os
Salesianos foram chamados a dirigir um
Oratório e abandonados depois a si
mesmos, se viram obrigados a abrir internatos e colégios, também para sustentar a vida” (Bollettino Salesiano 27
(1903) 4, p. 108).

4. O oratório diário em desenvolvimento na época dos Congressos

Na última reunião sobre os Oratórios
presidida por Dom Rua em 1909 afirmase a adequação dos Oratórios festivos
aos tempos, sobretudo para os jovens
dos 14 aos 25 anos; 1) premente convite
aos encarregados a “renovar-se no estudo quotidiano das questões de atualidade” a fim de compreender toda a
importância da sociologia cristã para a
salvação da sociedade”; 2) viva recomendação a completar a ação dos
Oratórios “com obras de orientação
económico-social, de modo que os jovens nelas encontrem “aquela instrução e assistência moral que lhes é oferecida por Círculos e Instituições anticristãs”; por exemplo: círculos de cultura;
conversações sociais; escolas profissionais; secretariados do trabalho; secção
de inscrição na Caixa Nacioanl de previdência; seguros operários populares;
conferências de higiene profissional;
instruções sobre a legislação do trabalho;
operários emigrantes segundo o sistema
de Kolping, etc. (P. BRAIDO, Per una storia
dell’educazione giovanile nell’oratorio
dell’Italia contemporanea, L’esperienza
salesiana, LAS, Roma 2018, p. 86).
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“Cada diretor tenha a solicitude de implantar um Oratório festivo na sua Casa
ou Instituto, se ainda não existe, e desenvolvê-lo, se já esta fundado. Considere esta obra como uma das mais importantes que lhe foram confiadas, recomende-a à caridade e benevolência das pessoas ricas do lugar, para dispor dos subsídios necessários, fale dela
com frequência nas conferências, encorajando os irmãos a ocupar-se dela,
e preparando-os para isso, e não se esqueça de que um Oratório festivo já
foi berço da nossa humilde Congregação” (Deliberazioni del terzo e quarto
capitolo generale della Pia Società
salesiana tenuti in Valsalice nel settembre 1883-1886, Tip. Salesiana, S. Benigno
Canavese 1887).

(anos ’90 do século XIX e primeiras
duas décadas do século XX
Com a importância da questão social e
das propostas anticlericais cresce a sensibilidade pela relevância e a qualidade
da instrução catequística e da formação cristã dos jovens. Os oratórios são o
‘lugar’ ideal para as realizar, mas nos
Congressos discute-se até sobre as
condições para pôr os oratórios ao
passo dos tempos: oratório diário como resposta ao fenómeno do tempo livre, associações desportivas, escutismo, experiências com o
cinema na catequese...
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5. O associativismo e os oratórios
na época fascista
(anos ’20 e ’30 do século XX)
Perante o impulso dado por Pio XI ao
apostolado dos leigos, Filipe Rinaldi insistia em sustentar que no interior das
Companhias e dos círculos juvenis salesianos estava já presente todo o desígnio do Papa sem uma formal agregação à Ação Católica. Com o crescente
impacto das novidades recreativas e
de comunicação, Rinaldi afirma que o
sistema salesiano de educação leva em
si o segredo da genial modernidade,
aceita tudo o que é verdadeiramente
cristão, mas exclui com energia quanto
o desvia e corrompe. O resto, ou o batizamos, isto é, ou o fazemos nosso, ou o
abandonamos aos outros; caetera tolle!
(ACS 11 (1930) 55, pp. 913-918).
“Agora, fazer bons cristãos que participem a seu tempo no apostolado hierárquico é a missão especial da nossa Sociedade, na qual a participação ativa
dos leigos no apostolado é um facto
permanente.
[...] Todavia, na nossa missão de preparar e formar os futuros sujeitos da Ação
Católica, isto é, os leigos para o apostolado hierárquico da Igreja, devemos seguir os exemplos do Beato Pai e praticar
fielmente os seus métodos. Entre estes
métodos ocupam um lugar importante
as Companhias da Imaculada, de S.
Luís, de S. José, do SS.mo Sacramento e
do pequeno Clero. Estas entram na lista
daquelas Associações tão queridas
ao Santo Padre e por ele tantas vezes
comentadas e recomendadas, as quais
com admirável variedade de organismos tendem, quer a uma mais intensa
cultura ascética, quer às práticas de
piedade e de religião e particularmente ao apostolado da oração, quer ao
exercício da caridade cristã em todas
as suas vertentes, exercendo, de facto,
um largo e eficacíssimo apostolado,
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individual e social, com formas de organização muito variadas e apropriadas
às diversas iniciativas, mas por isso mesmo diferentes da organização própria
da Ação católica, mas podendo e devendo dizer-se verdadeiras e providenciais auxiliares da mesma” (ACS 1 (1930)
55, 915-916).

6. A cruzada catequística nos oratórios e as suas influências
(anos ’40 e ’50 do século XX
A catequese era chamada a tornar-se
um poderoso meio de atração e de formação na visão de Pedro Ricaldone. A
sua argumentação é a seguinte: as origens da obra salesiana estão ligadas à
catequese; a ignorância religiosa é a
fonte do afastamento das massas da
prática cristã; é necessário então um renovado empenhamento catequísticooratoriano, através: do regulamento, do
projeto, do pessoal, dos catequistas, da
formação, da Congregação da Doutrina Cristã, dos meios para atrair os jovens
ao oratório, do método, de Dom Bosco
catequista, dos subsídios didáticos e dos
livros, das atividades, dos exames, dos
concursos, das festas, da Palavra de
Deus, da recreação, do teatrinho, das
opções arquitetónicas, dos subsídios para o exame de consciência...

7. Mudanças do Vaticano II
(anos ’60 e ’70 do século XX)
No Capítulo Geral de 1965 refletem-se
as instâncias do mundo juvenil: vivo sentido da liberdade, vivo sentido social e
vivo sentido de pertença ao
mundo de hoje, mas veem-

se também sintomas de debilidade. Entre os temas educativos emerge a estratégia da gradualidade, a necessidade
de respeitar os ritmos de evolução do
jovem, a necessidade de atualizar a
direção espiritual e educar para o amor
cristão e para a pureza. O Capítulo afirmou solenemente na primeira deliberação sobre o tema do apostolado juvenil
que “se dediquem especialíssimos cuidados à obra ‘primordial’ do Oratório,
oportunamente atualizada e redimensionada” (ACS 47 (1966) 244, p. 103).
Para esta finalidade devia servir um
“Centro Oratórios” e uma “Consulta
Central” a nível de governo-geral da
Congregação que deviam redigir um
Regulamento Geral dos Oratórios e depois eram propostas diversas estruturas
a nível de Conferências Provinciais, Províncias e Casas.
“O Oratório, tal como o centro juvenil,
conserva a sua validade e é mais atual
do que nunca, sobretudo na situação
presente [...] A pastoral renovada
do Concílio Vaticano II sublinhou a validade desta fórmula de aproximação
dos jovens com formas abertas, inseridas na vida, aderentes à sua psicologia,
dando resposta aos seus mais vivos e
variados interesses, criadoras de um
ambiente ideal para o encontro entre
sacerdotes e jovens. [...] O Oratório não
deve limitar-se à massa juvenil que o frequenta, mas deve tornar-se o instrumento pastoral para a abordagem de toda
a juventude, abrindo-se com espírito
de diálogo e missionário a todos os jovens da Paróquia, da zona, da cidade,
ou seja dos afastados” (ACS 47 (1966)
244, p. 137).
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“É verdade, somos poucos e impreparados para as necessidades avassaladoras e imensas; além disso, o nosso
apostolado é de ontem [...] O essencial
é que ninguém fique surdo à chamada
e que todos, no imenso e multiforme
campo de ação, deem com entusiasmo e sempre o seu contributo. Já que
Divina Providência quis que os pobres filhos de Dom Bosco plantassem as suas
tendas em toda a parte, é nosso dever,
nesta faustosa data das comemorações centenárias, dar folgo às trombetas e fazer ressoar sob todos os céus
com frémito possante a voz de Deus e
da Igreja, que a todos convida à santa
cruzada” (Strenna del Rettor Maggiore,
SEI, Torino 1940, pp. 34-35).

8. Oratório e Centro Juvenil entre
projeto e animação de grupos
(anos ’80 e ’90 do século XX)
A vida do oratório faz parte do Projeto
Educativo-Pastoral Salesiano com algu-
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da animação. A animação baseia-se
na convicção de que em cada jovem há sempre reservas de bem a
despertar. Acolhe por consequência a pessoa e valoriza as suas
energias. Abre continuamente
novos horizontes de humanidade e de fé despertando a
responsabilidade. Com isto
entende tornar o jovem
protagonista e gestor da
sua própria vida” (Pastorale Giovanile Salesiana,
1990, p.95).
mas caraterísticas tipicamente oratorianas da Comunidade Educativo-Pastoral: uma grande capacidade de aproximação e de partilha com o mundo
dos jovens, atentos aos seus pedidos e
necessidades; flexibilidade e criatividade para se adaptar cada vez mais à diversidade e espontaneidade do ambiente oratoriano; mas ao mesmo tempo com uma consciência clara e partilhada da proposta e do projeto que favoreça a unidade de critérios e a convergência de intervenções, evitando a
dispersão e o individualismo; acolhimento e atenção a cada pessoa, superando as relações sobretudo funcionais;
um amplo espaço à participação e
responsabilidade dos mesmos jovens;
sensibilidade e presença no território,
disponível para colaborarem ativamente com as instâncias educativas nos
mesmos (QRPG 1988, pp 60-61).
Os pontos fortes de uma mentalidade
“aberta” inserem-se depois na vida dos
grupos que forma implícita e explicitamente o Movimento Juvenil Salesiano
com o conceito de animação:
“O grupo, como lugar assinalado da
voluntariedade, fez emergir algumas
condições indispensáveis ao crescimento do jovem, que foram organizadas em torno do conceito e da prática
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9. Oratório pós-moderno do terceiro milénio
No terceiro milénio nota-se uma diminuição do associativismo espontâneo dos
grupos, típico no pós-concilio. Na vida
dos jovens há mais individualismo e solidão, passividade induzida pela ausência de cenários de esperança e novas
modalidades de comunicação que no
fim criam um sentido de solidão “pósapocalíptica” – o passado como se não
existisse e o futuro é incerto. Os pontos
fortes da proposta oratoriana giram em
torno do acompanhamento pessoal,
discernimento vocacional e uma necessária evangelização “radical”, que
sai da lógica proporcional “educação/evangelização=50/50
“O ponto qualificante é o Evangelho, a
sua função orientativa e a sua lógica
radical: é um anúncio que interpreta a
vida, mais em profundidade do que
qualquer outro. A evangelização tem
uma força que provoca. Não chega
“depois”. O Evangelho entra na lógica
formativa da unidade estrutural da personalidade. Os seus critérios de avaliação e operativos baseiam-se em Jesus
Cristo. Um serviço educativo que com
inteligência vise a formação integral
dos jovens, não tem medo de se interrogar continuamente sobre o significa-

10. O oratório do futuro...
Os jovens no encontro pré-sinodal (1924 de março 2018) indicaram alguns desejos sobre a pastoral juvenil do futuro:
gostaríamos que a Igreja fosse ao nosso
encontro nos diversos lugares em que,
atualmente, está pouco ou nada presente. Sobretudo, o lugar em que queremos ser encontrados pela Igreja é “a
rua”, ali onde se encontram pessoas de
todo o género. Do mesmo modo que os
vários lugares físicos em que podemos
ser encontrados, a Igreja deve tomar
em consideração o mundo digital. Em
suma, queríamos ser encontrados ali onde estamos – intelectual, emotiva, espiritual, social e fisicamente.
As iniciativas que têm sucesso são
aquelas que nos oferecem uma experiência de Deus. Por isso respondemos
positivamente àquelas iniciativas que
nos permitem compreender os Sacramentos, a oração e a liturgia, a fim de
podermos partilhar e defender de maneira apropriada a nossa fé num mundo
secularizado. Também pequenos grupos
locais, onde possamos exprimir as nossas
dúvidas e compartilhar a fraternidade
cristã, são de primeira importância para
sustentar a fé. Estes pequenos eventos
nos vários contextos sociais têm a capacidade de preencher a diferença entre

os acontecimentos eclesiais de alcance
mais amplo e a paróquia.
A Igreja deve adotar uma linguagem
em condições de se relacionar com os
hábitos e a cultura dos jovens, de modo
que todos possam ter a oportunidade
de escutar a mensagem do Evangelho
servindo-se de alguns instrumentos:
• Multimédia – A Internet oferece à Igreja uma oportunidade inédita para
a evangelização através das novas
tecnologias da comunicação e dos
conteúdos multimédia online;
• Anos sabáticos – Períodos de tempo
empregues em serviço com movimentos e associações de caridade dão
aos jovens uma experiência de missão
e um espaço em que praticar o discernimento;
• Artes e beleza – A beleza são universalmente reconhecidas e os jovens
respondem de maneira particularmente positiva à criatividade e à expressividade;
• Adoração, meditação e contemplação – Apreciam também o contraste
do silêncio através da Adoração Eucarística e da oração contemplativa. O silêncio é o lugar onde podemos escutar
a voz de Deus e discernir a sua vontade
a nosso respeito;

Dia Missionário Salesiano 2020

do e sobre as razões da evangelização.
[...] O Evangelho inspira os critérios
de juízo, guia as opções fundamentais
da vida, ilumina a conduta ética privada e pública, regula as relações interpessoais e indica a orientação do agir
e do viver. A dignidade da pessoa é elevada na interação com a fé. No encontro com a boa notícia a pessoa humana atinge o vértice da “imagem de
Deus”, que revela à vida o seu destino
transcendente, ao mesmo tempo que
ilumina com luz nova todos os direitos”
(QRPG 2014, 62-63).

• Testemunho – As histórias das pessoas
que fazem parte da Igreja são vias
eficazes de evangelização. As vidas
dos Santos para nós são ainda relevantes enquanto percursos para a santidade e para a realização pessoal;
• Sinodalidade – sentimos que este diálogo entre a Igreja e jovem madura
um processo de escuta vital e fecunda.
Esta cultura de abertura é extremamente salutar para nós (Cf. SINODO DEI
VESCOVI XV, Documento final da reunião pré-sinodal Roma 19-24 marzo
2018, art. 13-15). 
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O ORATÓRIO SALESIANO
entre memória e profecia
PE. JUAN VECCHI, sdb
Tomemos alguns estratos do rico artigo “L’oratorio salesiano tra memoria e
profezia”, in AA.VV., Oratorio Salesiano tra società civile e comunità ecclesiale.
Atti della conferenza nazionale CISI, Tipografia Don Bosco, Roma, 1987.

1. O Oratório plasma a identidade
salesiana
[...] Dom Bosco, segundo o parecer unânime dos estudiosos, assumiu uma instituição existente e modelou-a conforme as
necessidades dos jovens aos quais se dirigia e segundo a própria genialidade ou
carisma. Isto teve incidência definitiva
não só na organização externa do oratório (atividades, estruturas...), mas plasmou
o seu estilo e a sua fisionomia interna. A
esta transformação o biógrafo padre Ce-

ria dedica um capítulo dos Annali, reportando a avaliação de Dom Bosco sobre
os oratórios existentes: «pelo exame dos
mesmos viu que já não eram para os nossos tempos». Indica as razões: «Além de
estarem abertos apenas algum tempo
de manhã ou à noite, não se admitiam
senão rapazinhos de boa conduta, apresentados pelos seus pais com a obrigação de os retirar, se não se comportassem bem; onde se juntavam os traquinas
nos internatos de patifórios, usavam-se
modos policiais quer para os obrigar quer
para os entreter. Ele, ao invés, partia de
três conceitos diametralmente opostos.
O oratório devia preencher todo o dia
festivo, devia abrir as portas ao maior número possível de rapazes, devia ser governado com autoridade paterna».
Mas se Dom Bosco deu forma original ao
oratório, este por sua vez fez tornar práxis
pastoral aquela caridade que o tinha impelido para os rapazes e assim o oratório
plasmou a identidade, o espírito e a pastoral salesiana.
É justo por isso esclarecer que estudar o
oratório salesiano não significa verificar
tecnicamente a validade de uma instituição genérica, mas remontar a um carisma original, colocando-se na perspetiva
da vocação e missão salesiana. [...]

2. O Oratório Salesiano «Missão
Aberta» no continente juvenil
Dom Bosco teve nos jovens pobres e
abandonados a primeira e substancial
referência para a sua vocação. A missão
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2.1. Do encontro à proposta
O oratório salesiano nasce diferente dos
outros: não como uma sede para propostas «de serviços normais» para quem
deles quisesse aproveitar; mas como
uma busca pelas ruas, pelas oficinas, pelos estaleiros. Coloca-se num âmbito humano e social mais do que numa jurisdição territorial. É uma escolha de determinados sujeitos, antes que uma programação de conteúdos e atividades. Se estes
sujeitos não se aproximam, é preciso, como primeiro passo, ir ao seu encontro:
não dar por adquirido que virão, se a
proposta é objetivamente válida segundo um parâmetro comum.
Do encontro com estes sujeitos nascem
os programas. Isto tem influência no estilo
do oratório e na sua inserção na pastoral
geral. Com efeito, os sujeitos escolhidos
são os «últimos» e, a partir destes, todos.
Por isso e pela sua referência direta às urgências dos jovens pobres, mais do que a

títulos e estruturas canónicas, o oratório
de Dom Bosco vem a ser «marginal» do
ponto de vista institucional, ao passo que
emergente do ponto de vista da «significatividade». Encontrou-se no centro do
interesse social tanto e mais do que o
eclesiástico, e tornou-se uma iniciativa ao
mesmo tempo religiosa e secular, uma
expressão de caridade pastoral e de solidariedade humana.
O oratório de Dom Bosco aparece assim
como uma iniciativa sem fronteiras, como
um movimento em direção aos jovens
para ir procurá-los onde eles se encontram física e psicologicamente. Resulta
universal como a vontade salvífica de
Deus. O movimento é sempre em direção às fronteiras e às margens religiosas,
sociais e humanas, com o olhar voltado
para aqueles que as instituições regulares
não tomam em consideração, sem excluir, antes convidando os outros. É para
todos, não destinado aos especiais do
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que lhe era confiada não consistia em inserir-se, mesmo que fosse com novidade
de enquadramento, numa determinada
instituição pastoral, mas chegar aos jovens com uma intervenção de salvação.
Sabia que um oratório podia ser «paroquial», gerido pela paróquia e destinado
aos jovens que dela faziam parte. Mas estabeleceu o seu dirigindo-se diretamente
às necessidades dos jovens, sem títulos
de jurisdição canónica, impelido e autorizado pela caridade e pelo sacerdócio
recebido.
Podendo colocar-se dentro das instituições existentes, com as relativas e indiscutíveis competências sobre determinados temas e áreas, escolheu dirigir-se
«aos jovens que não tinham paróquia ou
não sabiam a que paróquias pertenciam». Teve consciência de ser enviado
diretamente a eles, de ser missionário dos
jovens; a instituição eclesial de então
«autorizou» a atuação de Dom Bosco como válido complemento da ação pastoral lá onde a igreja «organizada» não
conseguia chegar.
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ponto de vista da excelência ou do desvio, mas ao pobre comum no qual há vivos recursos para acolher uma proposta
de recuperação e crescimento.
A missionariedade não se refere apenas
aos sujeitos, mas também à sociedade.
Através da intervenção no vivo de um
problema social fortemente sentido, Dom
Bosco pôs em nova luz a missão da comunidade cristã na convivência humana. As suas expressões a respeito da força
da religião sobre os sujeitos, sobre as motivações dos educadores e sobre a reforma da sociedade, revelam o tipo de
mensagem que propunha a todo o contexto social.

2.2. Uma missionariedade a reatualizar
Esta é «memória». O traço missionário
que aparece tão nítido nas origens do
oratório e que fica embaciado em sucessivas realizações provoca à reflexão em
algumas direções.
A primeira reflexão diz respeito ao tipo de
destinatário à medida do qual é necessário pensar hoje o oratório e, a partir da
qual, abri-lo a todos. Há o convite da
Igreja a partir dos últimos; daqueles que
ficaram fora dos circuitos normais de
evangelização e de atenção educativa.
São os «afastados». Sobre o facto da sua
consistência numérica não há dúvidas.
Parece evidente nos dados sobre a «assistência» dominical, sobre a catequese e
até sobre o batismo e primeira comunhão. O número de jovens atingidos pelas iniciativas eclesiais constitui uma percentagem insignificante da totalidade
dos sujeitos. Uma avaliação não igual,
mas certamente «análoga», pode fazerse a respeito das instituições educativas,
dado o andamento da marginalidade
juvenil.
O fenómeno foi objeto de reflexões aprofundadas e de cuidadosas distinções.
Há os «afastados» por aquelas preocupações éticas que poderiam constituir uma
base de diálogo: aqueles que perderam
o interesse pela dimensão religiosa;
aqueles em quem a mensagem cristã
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reentra no genérico do pensamento religioso; aqueles que de modo nenhum se
reconhecem na Igreja; aqueles que, embora reconhecendo-se, já não a frequentam.
Não poucos deles não se afastaram: simplesmente nasceram «noutro continente
cultural», assimilaram «outra linguagem»,
cresceram «noutros ambientes», desenvolveram «outras pertenças».
O chamamento a uma nova evangelização é, portanto, mais do que nunca justificado mesmo no que diz respeito aos jovens.
O oratório não é um cenáculo para os
melhores nem uma sede para a recuperação daqueles que caem em graves
desvios.
Constrói-se à medida «deste» rapaz-jovem comum, categoria a que pertence
hoje o maior número.
Desta urgência abre-se a urgências mais
particulares na medida em que o ambiente o permite e a comunidade se tornou capaz de dar soluções a estas necessidades através de iniciativas específicas e articuladas.
A pergunta sobre os sujeitos refere-se
também ao problema da idade. O oratório nascido para rapazes até à adolescência, sente hoje a necessidade de
adequar as suas propostas à juventude
não só pela diminuição demográfica,
mas sobretudo pelo alargamento da ida-

entre comunidade cristã e sociedade civil: uma presença dos cristãos entre a juventude e uma iniciativa de evangelização da comunidade eclesial.
É necessário manter os dois polos da tensão: ser missionários para lá das paróquias, agir dentro da comunhão eclesial
mais do que só entre os limites de uma
circunscrição pastoral, tornando-se sensibilizadores das comunidades e dos pastores a respeito da condição juvenil e
dos prolemas daí emergem.
Há, por fim, a questão prática de como
atualizar hoje aquela busca dos jovens
tão caraterística de Dom Bosco. O contacto «fora dos muros» é indispensável.
Muitos oratórios desenvolvem-se reforçando a própria capacidade de convocar com a presença naquelas sedes em
que conflui a juventude. Mas o ponto fundamental é conseguir colocar-se psicológica e pastoralmente no centro dos problemas em que os jovens menos favorecidos se debatem.
O «território» torna-se então referência
obrigatória e um ponto de atenção preferencial como «campo de levantamento e como espaço de trabalho, mas também como sujeito agente que nos permite chegar aos jovens de forma mais total.
Além da presença nas sedes em que se
tratam problemas juvenis e no confronto
com as agências que se ocupam da formação dos jovens, não é de excluir o encontro direto com os grupos juvenis espontâneos ou a presença na rua mediante animadores.
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de juvenil e do período educativo. Com
efeito, é na idade juvenil que aparecem
hoje os fenómenos mais preocupantes
de abandono, os riscos mais graves de
marginalização e também as manifestações mais interessantes de compromisso
e envolvimento.
Outra série de reflexões diz respeito à
«missionariedade, seja a nível dos oratórios paroquiais seja dos que servem uma
área mais vasta. Em igrejas como as de
hoje, que se sentem em comunhão de
energias apostólicas e de carismas, a distância entre marginalidade institucional
e significatividade carismática deveria
ser superada ou muito encurtada.
Em comunidades cristãs que sabem ser
missionárias na comunidade dos homens, a atenção aos afastados deveria
ser um compromisso de toda a ação
pastoral e não apenas de «pioneiros» solitários. A inserção do oratório numa pastoral orgânica parece, portanto, não só
possível mas recomendável. Todavia, como o oratório não pode esgotar todas as
possibilidades de pastoral juvenil de uma
ou mais paróquias, assim a ação paroquial não poderá enquadrar todas as
possibilidades de um oratório. Este será
sempre uma iniciativa de fronteira, no ponto de encontro

3. A missão tem um “ambiente”
de referência e irradiação
A missão aberta exprime-se e concentrase num ambiente, ainda que não se limite a ele. Se não houvesse o ambiente, tornar-se-ia problemático (se não impossível) desenvolver programas consistentes
de recuperação e crescimento; mas se o
oratório se fechasse no próprio ambiente, a sua missionariedade desvanecer-seia, tornando-se assim um normal serviço
de «manutenção» religiosa. O ambiente
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é então a base onde se atua, donde se
parte e no qual se conflui.
O significado de ambiente é compósito.
Comporta diversas componentes e relativas atenções. A mentalidade hodierna
ajuda-nos a captar o seu significado global, o conjunto completo e equilibrado
de fatores que favorecem a qualidade
de vida.
Dom Bosco intuiu a sua importância desde os primeiros encontros com os rapazes
na prisão e na rua, estudou cuidadosamente as condições para o crescimento
dos jovens e codificou-o através de múltiplas indicações. [...]

4. Missão aberta e ambiente
de referência propõem-se
a salvação dos jovens
A palavra é talvez inesperada num encontro de projeto. Embora sendo rica de
significados pode parecer demasiado
compreensiva e, portanto, genérica para
exprimir as finalidades concretas a propor na nossa situação particular.
É útil, então, para a nossa finalidade
aprofundar o seu significado de evento
objetivo e de experiência subjetiva. Como evento objetivo, a salvação é libertação real dos riscos que podem comprometer o desenvolvimento de uma existência conforme à vocação do homem,
a abertura a possibilidades novas de vida, a oferta de oportunidades e de ajuda para realizar estas possibilidades entrevistas.
Enquanto experiência subjetiva é consciência, vivida alegremente pelo sujeito,
da própria recuperação, do afastamento
das condições negativas de existência e
da descoberta de horizontes de vida, encarnados em pessoas, propostas e ambientes.
Ao oratório, portanto, não corresponde
como primeira e principal definição a de
«catequese», nem a de instituição «educativa» em sentido formal, nem a de iniciativa para o «tempo livre». É tudo isto
junto numa «mistura» conveniente para
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abrir à vida sujeitos de um determinado
contexto, mediante o acolhimento e a
valorização daquilo que eles já trazem
em si como desejo, tensões, património
adquirido, perspetivas e mediante propostas que impelem a avançar.
A condição geral dos jovens e o seu modo de elaborar as escolhas e o sentido
bem como os condicionamentos que
podem comprometer o seu desenvolvimento são, portanto, substituídos em continuidade e interpretados à luz da salvação. O oratório apresenta-se como um
radar sensível às problemáticas juvenis
que emergem no território para poder
decidir em concreto em que imagem,
gesto, anúncio e intervenção a salvação
pode tornar-se evento e experiência.
Há, porém, uma indicção que pertence
à identidade. Para realizar a salvação da
juventude Dom Bosco, entre as muitas
possíveis, preferiu a via «educativa». Foi
uma opção reforçada de forma especial
face a outras duas: a que pendia mais
para o político e a participação direta
na reforma da sociedade, e a que pendia totalmente para a vertente «catequística»: isto é, que considerava o oratório à maneira de catequese paroquial
com acrescentos apenas de algumas
atividades lúdicas, como atrativas sem
relevância na formação do rapaz.
A mesma via educativa é entendida
mais como capacidade de enfrentar a
vida nos seus atuais desafios e de se preparar para o futuro do que como desenvolvimento de programas formais sistemáticos.
Partindo da ideia do oratório-catequese,
Dom Bosco chegou a uma fórmula total
se bem que não totalizante, à medida
que tomava contacto com as condições
de vida dos seus rapazes. A forte conotação catequística permaneceu como um
traço fundamental não único nem isolado dos outros que conformam a resposta
global. [...]

Pela memória conhecemos os três elementos sobre os quais se fundava o oratório: jogo, catequese, instrução-promoção (posteriormente «extraescolar»). Cada um deles parece ter encontrado lugares próprios, pelos quais o conjunto
não serve senão como legitimação para
a existência do oratório.
Com efeito, não é para fazer uma política do desporto, para que todos os rapazes possam jogar, que se faz hoje o oratório; algo de semelhante, com um pouco
mais de respeito, poder-se-ia dizer dos outros dois aspetos (a catequese e a atividade extraescolar).
Deste motivo emerge a necessidade de
uma avaliação cuidadosa de cada uma
das áreas de atividade do oratório e do
seu conjunto, precisamente em relação
à sua identidade e à procura educativa
atual dos jovens.
Já o facto de ter substituído as palavras
comporta uma mudança de perspetiva.
No lugar do «jogo» colocámos «expressão juvenil; «catequese» substituímo-la
por «evangelização»; as atividades extraescolares incluímo-las na animação
cultural.
Problema importante é o conteúdo material de cada um destes aspetos, mas
mais ainda a sua qualidade. Isto leva-nos
a aprofundar a vertente educativa e
pastoral, mais do que a «técnica».
Que jogo faz o oratório para ser ele mesmo e não um clube, um luna-park? Que
evangelização podemos esperar do oratório para ser alargamento e não «réplica» da catequese paroquial? Que animação cultural se propõe para não se
confundir com os inumeráveis «centros
culturais» ou comissões de bairro?
Põe-se em relevo que na «política» oratoriana cada um dos três elementos supramencionados inclui necessariamente os
outros. Os três confluem no objetivo já
descrito: o crescimento pessoal e social,

secular e eclesial da pessoa mediante a
participação ativa num ambiente propositivo. Daí se segue que a qualidade de
cada um não se constrói só com os elementos próprios, mas resulta da sua inserção num «sistema». O relevo que se dá a
cada um deles no conjunto e a orientação «educativo-pastoral» que se lhe imprime determinam aquelas imagens globais de oratório enumerámos no início
da relação.

5.1. A expressão juvenil
O primeiro elemento a levantar problemas é o jogo-expressão. Deste, mais do
que de qualquer outro elemento, o oratório salesiano tira a sua originalidade.
Não que seja o mais importante. Mas
Dom Bosco e gerações de salesianos sublinharam-no como fator educativo de
primeira ordem.
Da sua experiência pessoal e da sua
práxis educativa pastoral Dom Bosco tira
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5. Um programa original de expressão juvenil, evangelização,
animação cultural
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algumas conclusões que por muito tempo orientaram as opções dos salesianos.
A primeira é que «o pátio atrai mais do
que a igreja». São palavras suas. O primeiro passo, portanto, para o tipo de sujeito
que ele tinha entre mãos, jovem e pobre,
era viver positivamente esta tendência.
Atribuía-lhe uma importância extraordinária na totalidade da vida do rapaz, particularmente do pobre, para o qual constituía o necessário contrapeso de liberdade às horas de trabalho e de convivência
difícil nas oficinas e na família. Libertando
e desenvolvendo a alegria e a vitalidade,
pensava consolidar o equilíbrio humano
e espiritual, e predispor para o positivo.
O jogo tinha uma função facilitante de todo o processo educativo: nós em vez de
castigos temos a assistência e o jogo».
Nem por isso eram subestimados os valores que o jogo-expressão desenvolve pela sua mesma natureza: sentido de liberdade, desenvolvimento das forças físicas,
disciplina acordada e aceite, comunicação, competências várias. Integrado
num ambiente comunitário e num «sistema» de atividades e intervenções, assumia outros valores, como o encontro com
os companheiros, a amizade, a colaboração, o sentido social, o clima festivo, e
dava ao educador a possibilidade de se
inserir no ritmo vital do rapaz, conhecendo-o nas manifestações espontâneas e
falando-lhe como amigo. [...]

5.2. A evangelização
Mas o oratório carateriza-se pelo facto
de o jogo-expressão juvenil ser levedado
pelo anúncio do Evangelho feito aos jovens, pelo seu aprofundamento através
de um caminho «catequístico» e pela
proposta de uma espiritualidade para viver, que se inspira nas bem-aventuranças:
«Quero mostrar-vos um caminho para ser
felizes...». Este anúncio dá razão do acolhimento da alegria juvenil espontânea e
aprofunda-a até fazê-la tornar-se programa. O oratório foi desde o início um lugar
de ensino da doutrina e de prática religiosa pessoal e comunitária.
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Também em relação à evangelização se
coloca a interrogação sobre a qualidade e sobre as modalidades possíveis e
desejáveis no oratório. Com efeito, circunstâncias, programas e métodos conformam diversos modelos de comunicação da fé: há o modelo «familiar», o «escolar», o «paroquial», o «associativo», o
«secular».
Cada um destes modelos reforça alguns
aspetos, sublinha algumas modalidades,
prefere um tipo de experiência, escolhe
uma forma de comunicação: sistematicidade, experiência imediata, inserção na
vida da comunidade, relevância da
experiência vivida, confronto com os
problemas culturais, compromisso social.

5.3. Que «evangelização oratoriana»?
Qual é o modelo oratoriano, que não
substitui os outros mas os recicla numa
nova síntese?
• O oratório propõe-se fazer uma evangelização «missionária»: parte do anúncio essencial e retoma-o continuamente
para se colocar ao nível dos «últimos» e
para ancorar todo o novo progresso cognitivo e prático na experiência fundamental. Isto comporta: a centralidade da
preocupação pelo anúncio de Cristo na
comunidade, na organização e na qualificação dos operadores; o acolhimento
de quem se encontra a níveis baixos de
fé; a busca de quem está potencialmente disponível, mas não se mostra interessado; a saída da sua zona de conforto...
para comunicar uma primeira parte do
anúncio a quem não se aproxima; a
«prática» das diversas formas de primeiro
anúncio.
• O oratório faz uma evangelização que
fala da vida e sobre a vida. Isto significa
que nele os «factos» que envolvem os jovens se tornam evento e anúncio de salvação; que apresenta a vida, com as
suas pulsões e esperanças, como uma
«dádiva»: valoriza aquilo que os jovens
têm dentro de si como desejo e ideal
sem conseguir dar-lhe ainda um nome

• O oratório faz uma evangelização que
é mais busca provocada e acompanhada do que «lição» ainda que didaticamente valiosa: o grande mistério a explorar é a vida dos cristãos e de Jesus que
caminha com eles; o acompanhante é
o catequista que se apresenta mais
como amigo-animador do que como
«mestre»; as vias são múltiplas; tudo leva
uma mensagem de salvação: jogo, encontro pessoal, grupo, celebração, comunidade, como vias complementares e
convergentes; o critério fundamental:
conseguir dizer aquilo que os jovens são
capazes de viver e viver aquilo que puderam dizer: perceber, aprender e re-exprimir a fé.
• A evangelização do oratório sabe
também ser «sistemática» sem se desligar
da experiência vivida: a catequese é
elemento de todos os oratórios; aí se
atua uma seleção de «núcleos» significativos para uma iluminação da experiência vida-salvação-Jesus Cristo; os pontos

de referência para a escolha são: a vida
do oratório, a idade dos rapazes (ciclo
escolar), os acontecimentos mais significativos e vividos, o ritmo litúrgico, os problemas culturais.
• O oratório na evangelização propõe-se
metas «qualificadas» e procura atingi-las
seguindo o ritmo dos rapazes: da formação cristã de base, que é sua caraterística, à profissão forte, serena, militante da
fé (Paulo VI) através da proposta e aquisição de conhecimento da fé, cultura
cristã, espiritualidade salesiana, participação numa presença empenhada na
área profissional e social («bons cristãos e
honestos cidadãos»).

5.4. A animação cultural
Por fim, há um terceiro elemento: a animação cultural. A expressão recorda
algumas realidades cujo conhecimento
geral damos por adquirido. Lembramos
só que a cultura compreende o alargamento da experiência pessoal, a perceção de novas dimensões da vida e da
história, a busca e a elaboração de um
sentido para a existência, o encontro criativo com o esforço que pessoas e comunidades fazem pela qualidade da vida
pessoal e social.
A animação cultural põe em evidência
uma modalidade de aprofundar a fé
através do confronto com os problemas
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religioso; que reúne as perguntas que
provêm da experiência vivida; que é prevalentemente «experiencial»: ajuda a
descobrir a fé e inicia em vivê-la envolvendo numa vida já inspirada pela fé,
mais do com explicações verbais.
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da cultura e da convivência, e de clarificar estes procurando o seu sentido na
fé [...]

6. Conclusão: Que profecia
Estamos, diz-se, em tempos de utopias e
mitos «frios», excetuando os momentos
coletivos de exaltação. Talvez a nossa
tenha parecido uma «profecia contida»,
expressa sob a forma de «resposta pastoral» que vai ao encontro de uma pergunta atual sem renunciar a perspetivas
ulteriores. Todavia, se se aprofundar bem,
descobrir-se-á que se coloca na linha
do futuro, da esperança, dos eventos de
salvação.
Com efeito, o oratório, assim concebido,
quer se uma forma de anúncio num
tempo de nova evangelização em contextos secularizados. Procura trabalhar
sobre uma imagem de homem em tempos de projectualidade de baixo investimento; tenta unificar cultura e vida num
tempo de fragmentação; quereria colocar a experiência cristã no centro desta
síntese num tempo de rotura entre fé e
cultura; constitui-se em lugar educativo e
agregativo em tempos difíceis de per-
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tença; procura restabelecer a harmonia
entre liberdade individual e seriedade objetiva na busca de sentido e qualidade
da vida num tempo de elaboração individual e de pluralismo; quereria repropor
a gratuidade como categoria central da
existência num tempo em que domina o
funcional. É «mediação de igreja» para os
afastados num tempo em que a comunidade cristã sente uma certa irrelevância
pelo menos «numérica»; propõe-se tornar-se fermento na comunidade humana
num momento em que a Igreja se reconhece «no» e «com» o mundo, se bem
que não «do» mundo.
Não é este um anúncio de futuro... uma
utopia da qual conseguimos realizar alguma parte? Aos salesianos, que estando
já ocupados nas escolas aduziam falta
de pessoal para abrir o oratório, Dom
Bosco respondeu: «Só deste modo se
pode fazer um bem radical à população
de um país». Por isso o historiador padre
Ceria conclui: «o oratório... continua a ser
a obra verdadeiramente popular de Dom
Bosco, obra à qual está mais ligada a sua
fama de apóstolo da juventude». 

TESTEMUNHOS
ATOCHA (Espanha)
P. IÑAKI LETE
Diretor da Obra e
Pároco do Santuário
de Maria Auxiliadora

Os Salesianos chegaram
a Madrid em 1899, num
lugar diferente em relação àquele em que nos
encontramos agora.
Logo nos demos conta de que aquela “casita” não era suficiente para permitir aquele
que podia ser o grande desenvolvimento da
obra salesiana no território madrilenho. Já
em 1900, os Salesianos tiveram oportunidade de se deslocar para o local onde nos encontramos agora, para Atocha, um bairro
naquela altura na periferia de Madrid e agora totalmente central, rico de vitalidade. Na
estrutura salesiana de Atocha encontramos
três ambientes muito definidos e ao mesmo
tempo muito relacionados. A escola, grande,
com uma escola profissional e todos os
graus de ensino para adolescentes e jovens;
o ambiente do centro juvenil, também este
caraterizado por muita juventude e vitalidade e por fim a paróquia Santuário de Maria
Auxiliadora, autêntico ponto de referência e
de atração de Madrid. Os três ambientes estão muito relacionados entre si e pode dizer-se que verdadeiramente as pessoas vivem o espírito salesiano.

SERGIO HUERTA
Coordenador geral
da Pastoral da Casa
e diretor do CJ.

O meu nome é Sérgio,
tenho 42 anos e sou diretor do centro juvenil de
Atocha.
O centro juvenil de Atocha é uma estrutura
que faz parte de uma grande escola, com
mais de 2.700 alunos; muitas das pessoas
que se encontram na casa passaram por todos os ambientes, quero dizer: começaram
no cento juvenil, agora são docentes na escola, pertencem à paróquia, batizaram aqui
os filhos e fazem parte desta comunidade
cristã.
JAIME BLANCO
Coordenador
do Crisma

Sou Jaime, cheguei ao
oratório da escola da casa salesiana de Atocha,
quando nos informaram
que havia um espaço onde poder estar com os próprios amigos.
Uma vez chegado ao oratório, fiquei sempre
ligado a ele, primeiro participando nas suas
atividades e depois dirigindo-as e organizando-as, primeiro como animador e depois como coordenador dos crismas.
Na preparação para os crismas procuramos
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sobretudo fazer de modo que haja reuniões
semanais distribuídas por todos os dias, começando em primeiro lugar com a “boa-tarde” a modo de oração, como fazia Dom Bosco, e em segunda instância organizamos
sempre um musical, algum café teatral e até
algum torneio desportivo.
Estou empenhado no centro juvenil um pouco para devolver aquilo que me foi oferecido
quando eu era pequeno
JOSÉ ANTONIO
SAN SEGUNDO
Animador do grupo
de catecumenato
juvenil

Chamo-me José António e
sou animador da casa de
Atocha, no centro juvenil,
há 11 anos, e participante do mesmo centro
há muitos mais, desde quando tinha 7 anos e
entrei na Catequese da primeira comunhão.
Atualmente, oriento um grupo de catecumenato de jovens a partir da idade universitária em diante, um grupo que está praticamente a terminar esta etapa.
Senti-me acolhido pelas pessoas, pelos meus
colegas, pelos animadores, pela presença salesiana, e isto é para mim o oratório, isto é
o que tem significado na minha vida: uma família com uma busca comum, com o nome
de Jesus como denominador comum, nome
do qual nos aproximamos um pouco mais caminhando juntos.
DAVID BLANCO
Animador
do Oratório

Olá, sou David e tenho 20
anos, oriento um grupo
de rapazes do primeiro e
segundo ciclos. Este é o
meu segundo ano como
animador e, sinceramente, trata-se de uma
experiência muito gratificante, porque me
ajuda muito a nível pessoal e de crescimento; além disso, temos também grupos de fé
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específicos para os animadores, o que ajuda
o nosso crescimento pessoal, para nos aproximarmos de Deus e testemunharmos este
crescimento perante os nossos rapazes.
Portanto, nos sábados à tarde, das 17 às
20.30, realizamos atividades com eles e a
verdade é que estou muito contente porque
as pessoas que não nos conhecem e sabem
que atividades fazemos com os pequenos, dizem que somos diferentes dos outros e temos
algo de especial que nos carateriza: trabalhamos com os rapazes como fazia Dom Bosco.
CRISTINA JIMÉNEZ
Coordenadora do
oratório e professora
na escola “Salesianos
Atocha”

Olá, chamo-me Cristina,
tenho 26 anos e sou docente na escola salesiana aqui na Atocha e tenho também a sorte de ser coordenadora,
juntamente com outras duas moças, do oratório do centro juvenil.
Fui aluna desta escola desde pequena e tive
a sorte de frequentar o oratório por alguns
anos desde que aqui cheguei e de continuar
por mais algum tempo no centro.
Aos16 anos, na realidade, deixei de vir ao
centro juvenil porque os meus amigos não
vinham por outros motivos, e andei um pouco da minha vida por fora: fiz o liceu, segui
o curso de economia na universidade e houve uma altura, quando tinha 20 anos, em
que fiz Erasmus e quando regressei no verão
sentia que alguma coisa me faltava.
Nessa ocasião encontrei-me com uma amiga
e ela disse-me: “Escuta, porque não pensas
em participar num campo de férias do centro juvenil? ”
Fui ao campo do oratório e para mim foi de
facto uma experiência que me apaixonou e
penso que o oratório foi a fonte de graças na
qual encontrei a minha vocação: se não tivesse passado por aqui, se não tivesse sido
animadora, se não tivesse participado desde

IRENE
O meu nome é Irene, tenho 25 anos; aquilo que,
no meu entender, me define é a parte artística,
em particular as atividades plásticas ou os seminários, coisas deste tipo.
Por exemplo, este quadro e outros que estão
distribuídos pelas nossas instalações onde passamos as tardes; pintámo-los o meu irmão e eu.
O que tentam representar é precisamente a
atmosfera que se vive no centro juvenil, que
se vive no oratório: como a figura de Dom
Bosco, que dá início a tudo isto, ou como
aqueles meninos de diversas idades e diversas situações sociais, que no fim por um motivo ou outro se aproximam dele e, precisamente graças a ele, conseguem chegar a Jesus, compreender um pouco esta experiência e desenvolver a sua vida em torno da fé.
ALBA DUCHEMIN
Coordenadora do
Apostolado Social

Olá, sou Alba, animadora
do centro juvenil de Atocha e filha do oratório,
porque desde pequena os
meus pais, que são Salesianos Cooperadores, me educaram na fé e
no carisma de Dom Bosco.
Colaboro no apostolado social e procuramos
ocupar-nos das realidades mais significativas do bairro, que muitas vezes não são nada simples, e das culturalmente diferentes,
e tentamos educar um pouco para os valores, para a alegria, para a convivência, estes pequenos.
Há já 5 anos que colaboro neste apostolado,
e posso dizer que estamos a crescer e levan-

do os valores do oratório para fora das nossas casas salesianas.
JAIME MARTÍNEZ
Animador do grupo
de catecumenato
juvenil, pai de família,
professor na escola
Salesiana “Paseo
Extremadura”

Chamo-me Jaime, de
momento sou animador
de jovens de idade compreendida entre os
20 e 21 anos. A minha história foi sempre
marcada por estes quatro muros, porque
aqui fui aluno desde os 6 aos 18 anos; nesta
capela confessei-me pela primeira vez; precisamente na Igreja aqui em cima recebi a
primeira Comunhão, casei e recebi o Crisma
e aquela zona ali, ou seja, os locais do oratório, foi o lugar onde tive a experiência
mais completa do que significa uma casa
salesiana.
De segunda a sexta-feira vinha estudar naquela zona e nos fins-de-semana vinha fazer
outras coisas: ao princípio não sabia bem
o que vinha fazer, vinha divertir-me, jogar,
estar com os amigos, com as moças...
Sim, divertia-me, mas pouco a pouco isto
estava a transformar a minha vida a
tal ponto que, mesmo a nível profissional,
cheguei a tomar a decisão de me dedicar
aos jovens: decidi ser professor, depois
de ter trabalhado numa empresa privada
por vários anos.
Para mim, o oratório foi uma experiência
fundamental, que mudou todo o meu modo
de ser e de viver: o encontro com Jesus
que se verificou na altura em que transpus
aquelas portas, transformou todo o meu
ser até ao ponto de, como dizia, no oratório
ter encontrado a minha vocação, ter compreendido o que quero fazer a nível pessoal,
mas também encontrei aquela que é a mulher da minha vida, a minha esposa que
também frequentou o oratório e mais tarde
foi animadora.
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pequena, provavelmente nunca teria sonhado em ser professora e, portanto, abriume a porta para aquela que julgo ser uma
das coisas mais belas que tenho até hoje na
minha vida.
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Agora, os nossos três filhos fazem parte da
escola e dois deles, por idade, são também
destinatários no oratório.
Porquê? Porque, como pais, pensamos que
é o melhor que podemos oferecer-lhes: a experiência completa da pertença a uma casa
salesiana.

SCUTARI (Albânia)
DRITAN BUSHI
Salesiano em formação

Encontramo-nos em Dajc
e este é mesmo o ambiente de minha casa onde cresci. Cresci numa
família muito simples.
Quando terminei a escola média, os meus pais para me proporcionar um nível de instrução mais elevado, procuraram uma escola em Scutari.
Depois havia o problema, mesmo que estivéssemos só a 20 minutos de caminho, havia o problema de dormir... estamos a falar
de há 15 anos, em 2004, em que não havia
tanta organização dos meios de transporte.
O meu pai ouviu falar do internato “Dom
Bosco”, nunca tínhamos ouvido falar de Dom
Bosco até então. O meu pai encontrou este
internato, inscreveu-me na escola e também
no internato “Dom Bosco”.
Fui mesmo com a ideia de encontrar uma
escola, não sabia quem era “Dom Bosco”
nem os Salesianos. No fim do quarto ano saí
e comecei a universidade. Fiz o primeiro ano
de universidade numa casa arrendada com
amigos e ao fim desse ano tive a sorte de ser
chamado pelos Salesianos.
Precisavam de alguém que pudesse cuidar dos
outros internos, portanto de um assistente.
Digo sempre que isto foi para mim uma
grande sorte, porque entre tantos internos
que tinham terminado a sua estadia ali,
melhores do que eu, fui eu o chamado, o
escolhido.
Desde que os salesianos chegaram, o orató-
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rio para Scutari continua a ser um ponto firme e é muito importante para todos os rapazes do lugar, para todos os jovens.
Ultimamente também para as famílias, para
os maiores, digamos assim.
Nos últimos anos conseguiu, através dos rapazes, envolver também as suas famílias.
É importante porque mudou seguramente a
vida de muitos rapazes. Mudando a vida de
muitos rapazes mudou muito também a
mentalidade, a cultura, a história da cidade
de Scutari.
Pe. BLEDAR HUBA
Diretor
da comunidade
salesiana de Scutari

Sou o padre Bledar, salesiano, encarregado do
oratório de Scutari, onde
atualmente nos encontramos. Não sei quantos de vocês conhecerão esta cidade do norte da Albânia em
que os Salesianos trabalham há mais de
25 anos.
Eu estou no setor dos jovens, no oratório,
trabalhei na pastoral juvenil, na diocese, o
que me deu a possibilidade de conhecer a
situação juvenil desta cidade.
Aqui os Salesianos trabalhamos na paróquia, no oratório, no centro de formação
profissional, no internato, etc.
Acolhemos muitíssimos rapazes durante o
ano, graças a Deus o oratório é muito frequentado e os rapazes gostam muito de cá
estar.
O contexto, como sabem, é muito religioso
e em Scutari a maioria é muçulmana, ou
metade muçulmana e metade católica, para
além de uma pequena minoria de outras religiões.
Também nós, desde o início, optámos por
acolher no nosso ambiente, nas nossas atividades todos os rapazes, portanto fazemos
aquilo que Dom Bosco diz: “basta que sejais
jovens para que eu vos queira bem”.
Há uma belíssima convivência, também com

nome, tudo o que fazemos no oratório se torna mais belo e precioso.
XHULIO KERI
Oratoriano

Eu sou Júlio, tenho 14
anos, cheguei ao oratório
em outubro e gosto de
estar aqui, fazemos muitíssimos belos jogos e
os animadores fazem-me
sentir bem. São simpáticos comigo e eu sou
simpático com os meus animadores.
O meu desejo é ser também animador
como eles e poder ajudar a comunidade de
Dom Bosco.
Agora faço o campo de férias “estate ragazzi”.
FIORELA PLANI

TONILDA ELA
Animadora do oratório

Para recordar como conheci os Salesianos tenho de recuar até 5 de
outubro de 2006. Foi
nesse dia que conheci o
oratório e os Salesianos,
de quem nunca tinha ouvido falar.
Foi uma amiga que levou ao oratório, disseme que era o lugar perfeito para jogar e
eu imaginava um campo de jogo, mas era
um lugar onde eu podia também ter catequese.
O mais interessante e o mais bonito era que
o oratório não tinha só jogos, mas muitas
outras coisas.
Uma delas era o grupo formativo, que podemos definir como a base do oratório.
Graças aos grupos formativos pude conhecer os animadores, os educadores, todos
aqueles que me acompanharam desde os
10 anos.
Hoje que tenho 23, após 13 anos de oratório,
posso dizer sinceramente que sou muito feliz
e me sinto animadora e filha de Dom Bosco.
Seguramente, quando nos reunimos em seu

Professora
da escola

Eu sou Fiorela, tenho 30
anos! Desde 2003 faço
parte do oratório de Dom
Bosco em Scutari!
Cheguei com alguns meus
amigos pela primeira vez ao oratório e desde aquele tempo tenho continuado a fazer
parte do oratório, porque para mim tornouse algo de muito importante.
Comecei a vir simplesmente porque me
agradava como ambiente, era muito juvenil
e gostava de estar com os amigos, mas ano
após ano, apesar de eu ser voluntária e trabalhar no oratório, o oratório passou a tornar-se algo muito importante para a minha
vida, porque quanto mais eu dava ao oratório, mais recebia dos jovens, das crianças
e dos Salesianos que sempre foram como
uma segunda família para nós.
Nos anos seguintes conheci Franc que era
animador, e ele foi também o meu primeiro
animador. No ano em que cheguei, o encarregado do oratório era o padre Marek, que
tinha nomeado Franc como a pessoa que
devia guiar-nos como novos animadores.

Dia Missionário Salesiano 2020

os jovens mais envolvidos, que são animadores, muitos deles fascinados por Dom
Bosco, mesmo aqueles que não partilham a
nossa fé.
Todos os dias temos também um momento
de oração, depois de havermos feito um
acordo de que quem não é cristão fica em
silêncio e reza no seu coração. Os cristãos
fazem o sinal da cruz, mas isto é pacífico e
bonito de ver porque a amizade vence sempre. O facto é que todos se sentem bem, que
se encontram nos salesianos, na comunidade, num ambiente acolhedor, em que todos
ficam a ganhar e isto é muito bonito. Creio
que é assim em todo o mundo salesiano,
mesmo que por vezes haja dificuldades a
separar-nos, mas o amor, a amizade, a
“amorevolezza” fala as línguas de todos.

47

FRANC PLANI
Docente
na escola

É muito interessante o
facto de nós termos recebido do oratório muitos
benefícios: o oratório formou-nos e a formação foi
a parte principal, mas o que nós verificámos
durante todo este tempo é que o oratório nos
uniu e nos deu a possibilidade de encontrar
trabalho.
Através da animação também encontrei
trabalho, porque é normal para nós animadores desfrutar do ambiente onde estamos
para crescer e encontrar trabalho.
É justo que nós incentivemos os rapazes a
participar nas nossas atividades, criando
assim sonhos e uma corrente que nos impele a avançar numa vida de valores.
Para nós é uma grande alegria, quando
vamos pela rua e vemos crianças que desde
pequenas frequentavam o oratório e agora,
que já cresceram, nos cumprimentam
com muita alegria e afeto, reconhecendo que
nós demos o máximo por elas e por isso
nos respeitam.

LECCE (Itália)
SERGIO PETRARCA
Salesiano Cooperador

Chamo-me Sérgio Petrarca, sou salesiano
cooperador do centro de
Lecce. Sou marido de
Laura e pai de Matteo e
Giovanni e exerço a advocacia. Frequento o oratório desde pequenino. Recordo ainda o primeiro dia que passei no oratório e o clima de acolhimento
e de alegria que se respirava; recordo também que um salesiano, quando vim inscrever-me no 5º ano, me perguntou: “Mas
não vieste buscar ima noiva?”, Eu pensava
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em tudo menos isso... Mas a verdade é que
depois conheci a minha mulher graças ao
oratório.
Com o passar dos anos, conhecer cada
vez mais Dom Bosco levou-me a optar
por ser Salesiano Cooperador, compreendi
que Dom Bosco não podia faltar na minha
vida, ele queria um lugar central, um lugar
importante.
A vida no oratório e a experiência de animação levaram-me a aprofundar a minha
vida de fé, o meu percurso, que de outra
forma, penso eu, que me conheço, teria ficado numa vida cristã mais acomodada na
superficialidade, sem procurar a profundidade, profundidade que me permitiu comunicar aos outros esta experiência porque,
trabalhando para os outros, na realidade
trabalha-se para si mesmo, atingem-se metas que se julgavam impossíveis.
A música é algo que sempre me fascinou,
não só ouvi-la, mas também tentar criá-la e
escrevê-la, e pensei precisamente naquilo
de que poderia falar a minha música, daquilo que provinha um pouco das minhas emoções mais profundas, devia falar das coisas
mais importantes, daquelas que vale mesmo a pena comunicar aos outros. Por isso
optei por escrever canções salesianas, canções sobre Dom Bosco, sobre a espiritualidade salesiana e, em suma, sobre o modo
salesiano de seguir Jesus. É uma experiência que já iniciei há muitos anos, desde pequeno e, com algumas limitações, procuro
levar por diante, pensando que é também
um modo de contribuir para fazer avançar
o carisma salesiano na minha pequenez e
dentro das minhas possibilidades.
Na música optei por falar daquilo que
para mim é importante e, portanto, seguramente do encontro com Dom Bosco e da vida salesiana para seguir Jesus. Por isso
pensei também em tentar difundir o mais
possível, utilizando os meios que a comunicação moderna hoje oferece, como youtube
spotify, de modo que podem ser partilhados

CRISTIANA CALOGIURI
Cooperadora
salesiana,
setor CINEMA TEATRO

Sou Cristiana Calogiuri,
desde há muitos anos
animadora no oratório
dos Salesianos de Lecce.
Neste momento estamos
no D.B. d’Essai de Lecce. É uma sala de cinema e teatro que se encontra ao lado da
basílica, é uma sala dos anos ’70, em que os
Salesianos costumavam também construir
deste modo: o templo, o cinema, o teatro, o
espaço ao ar livre para os pátios, os ginásios, etc.
Esta sala foi confiada à cooperativa de Dom
Bosco desde quase 20 anos atrás. Nasceu
com dois objetivos: por um lado, trabalhar
honestamente, dando aos jovens perspectivas de trabalho e, por outro lado, oferecer
vida, animar este espaço cultura e como
uma sala cultural, somos uma sala de arte,
tentando criar o máximo de espaço possível
para a animação dos jovens.
Porque esta sala, além de trabalhar à noite
com os shows, tenta trabalhar muito com as
escolas da região. Há 5-6 anos trabalhamos
com um grupo de cerca de 100-120-150
jovens que vêm ao cinema todas as semanas
e assistem ao espetáculo, e deopois discutem e debatem.
Nós tentamos trabalhar com eles e também
dar-lhes perspectivas, Muitos desses jovens
também optaram por canalizar seus estudos
universitários para o mundo do espetáculo,
do cinema ou do teatro.
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com maior número de pessoas. Esta canção
intitula-se “Tu és”, e o primeiro verso afirma: “Tu és o ar que respiro agora”. Aponta
para o facto de encontrar Deus em tudo,
mas também para a sensação de ter necessidade da presença de Deus. Esta é uma das
heranças que seguramente recebi da minha
vida salesiana, da minha vida oratoriana.
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Outra bela experiência para mim é que, desde o ano passado, comecei a ocupar-me do
Music-hall porque consigo conciliar a minha
paixão, que é o teatro, com a ajuda aos outros, portanto estar com os amigos, mas
também ajudar outros rapazes a desenvolver a minha mesma paixão.
O oratório tem-me ajudado muito porque
tem mudado a minha maneira de ser: antes,
era muito tímido e agora sou muito espontâneo. Encontrei pessoas que através do jogo me acolheram no seu grupo e me fizeram
sentir cada mais em casa. Por outro lado,
o teatro e a música, bem como o campo de
férias “estate ragazzi”, ajudaram-me a vencer a timidez e a exprimir-me à vontade e
também a fazer novos conhecimentos e a
abrir-me cada vez mais aos outros.
DANIELE BIONDI
Animador do Oratório

Chamo-me Daniele Biondi, tenho 17 anos, frequento o oratório de
Lecce há 12-13 anos,
comecei aqui a catequese quando tinha 6 anos e
fiz aqui todo o percurso. Mas foi a partir
dos 12 anos que entrei verdadeiramente no
oratório, porque comecei a frequentar o
campo de férias “estate ragazzi “ e a encontrar-me com os meus amigos, num lugar
onde passar as tardes. Para mim o oratório
é uma segunda família porque me sinto
bem, rodeado de tantos amigos, e nele passo mais tempo do que em casa. Vou para lá
sempre que tenho tempo livre, não apenas
para jogar, conversar ou divertir-me, mas
também para me encontrar com o Senhor,
obviamente. Sou animador e o ano passado
comecei a acompanhar um grupo do 1º ciclo. Esta é também uma experiência formativa como trabalho de grupo porque estou
com outros animadores, mas também do
ponto de vista da realização pessoal e das
boas relações e amizades criadas.
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Animadora e
salesiana cooperadora

Olá, sou Elena, animadora e salesiana cooperadora, nascida e criada
nesta paróquia. Estudei
e formei-me, apaixonando-me pela figura de Dom Bosco e, como
professora, tornou-se quase espontâneo e
natural para mim utilizar a sua pedagogia e
a sua didática no ensino. Abri-me por inteiro
à salesianidade que se tornou para mim um
estilo de vida, na medida em que trabalho
com os rapazes no oratório e na escola, e o
meu modelo é sempre Dom Bosco.
Desde há alguns anos para cá, tenho-me
confrontado com uma nova experiência,
aceite de modo consciente. Fui colocada como professora numa escola de adultos onde
encontrei os rapazes de Dom Bosco, aqueles
que, por motivos, problemáticas e razões diversas, abandonaram os estudos e que, portanto, precisavam de ser devolvidos ao caminho, aos sonhos e aos projetos que tinham
abandonado. Aqui contactei também pela
primeira vez com rapazes estrangeiros migrantes, ajudada por ótimos colegas professores, naquilo que constituiu para mim uma
experiência muito forte. Cada um desses rapazes tinha uma história diferente a narrar
e, na altura em que me tornei professora
efetiva, optei por esta escola e por Dom Bosco que é sempre o meu guia. É a Providência
que me indica o caminho e as opções a tomar dando-me a possibilidade de escolher
mesmo esta escola. Ao princípio, quando fazia entrevistas aos rapazes, voltava sempre
para casa a chorar, não por pena ou compaixão, mas por me sentir totalmente inútil,
inadaptada, e por me parecer mesmo absurdo ter de ensinar e corrigir os seus trabalhos do ponto de vista gramatical e ortográfico, quando narravam a sua história de vida
e a viagem que os tinha trazido à Itália para
mudar de vida de um modo tão trágico, do-

loroso e desesperado. Ao mesmo tempo, sinto ter aprendido, adquirido e absorvido deles
uma energia incrível, uma energia cheia de
dignidade. Estes rapazes têm muita vontade
de aprender e de reconstruir as suas vidas
para dar forma aos seus sonhos, aos seus
projetos. Da minha parte, tento ajudá-los o
mais que posso em tudo aquilo que faço.
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ELENA DEL COCO
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Padre FRANCESCO
REDAVID
Diretor em Lecce

Sou o padre Francisco e
estou aqui há 1 ano, fui
chamado para ser animador, desta comunidade, desta bela comunidade de Lecce. Encontramo-nos no oratóriocentro juvenil desta bela obra, fortemente
caraterizada pela presença ainda viva de S.
Domingos Sávio. A presença mais bela desta
obra, desta referência ao santo jovem da
Congregação, é mesmo a basílica a ele dedicada. Esta basílica foi muito desejada pelos habitantes de Lecce porque, em 1950,
aqui e na vizinha cidade de Maglie, se realizaram os dois milagres que depois significaram a canonização de Domingos Sávio. Em
1950 foi a beatificação deste jovem santo, e
duas mães, precisamente pensando e escutando esta notícia, pediram a sua intercessão porque estavam em perigo de vida, foram escutadas e o Senhor, precisamente
graças a esta intercessão, a este pedido de
auxílio na oração, concedeu a cura a estas
duas mães. Por esse motivo decidiu-se construir esta basílica em honra de S. Domingos
Sávio. Esta presença, esta caraterística enche-nos de satisfação no que diz respeito à
nossa ação educativa e formativa ainda hoje, porque S. Domingos Sávio é de facto um
modelo ainda válido, um modelo ainda presente que pode ajudar-nos a viver o que é
necessário para poder formar e fazer crescer de maneira positiva os jovens de hoje.
Os dois pulmões desta obra salesiana são a
basílica que está no centro da nossa ação
pastoral e o centro juvenil oratoriano. Este
oratório acolhe mesmo, permite a muitos jovens, a muitos rapazes do bairro desenvolver atividades lúdicas com jogos livres no
pátio com alguns animadores universitários,
e oferece também possibilidades desportivas variadas como futebol, patinagem, bas-
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quete, voleibol..., bem como formativas com
tudo o que diz respeito à formação cristã
e humana.
A partir das classes primárias até à universidade, há possibilidade de frequentar grupos de animação e de catequese, prepararse para a celebração dos Sacramentos,
crescer segundo aquelas que eram as mais
belas intenções que Dom Bosco realizava
através da sua ação educativa, viver o Evangelho também hoje. Nós como salesianos
acreditamos que ainda é possível atualizar
e educar através do Evangelho porque
oferece a possibilidade de crescer e de ser
pessoas, jovens, rapazes formados, adultos
capazes de pensar, capazes de enfrentar
tudo aquilo que a sociedade oferece neste
momento e de ser pessoas verdadeiramente
inteligentes e de coração.
Lecce é uma cidade artística e marítima, conhecida em toda a Itália também pela sua
belíssima arte barroca. O centro de Lecce
está cheio de ricos monumentos barrocos.
Os habitantes de Lecce são muito organizados no sentido positivo do termo e entusiastas, propõem ideias e isto repercute-se também no oratório com os rapazes. É uma cidade voltada para o Mediterrâneo e isto
deu-lhe também a possibilidade de ser hospitaleira, no passado foi sempre muito aberta e acolhedora daqueles que aqui pediam
hospitalidade. Esta caraterística, precisamente por ser cidade costeira, mantém-se
nos seus habitantes, que são muito hospitaleiros, disponíveis e acolhedores.
Concluímos este dia com um dos maiores
desejos de Dom Bosco, organizamos todas
as nossas atividades no oratório, incluindo
a que estamos a viver neste período, com
um objetivo principal, um objetivo que Dom
Bosco tinha muito a peito, ser bons cristãos
e honestos cidadãos. Atenção porque no
meio das duas atitudes há um “e” de conjunção, este “e” está a significar que uma, a primeira atitude não pode prescindir da outra
e vice-versa. Somos honestos cidadãos se
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conseguimos ser bons cristãos e, ao mesmo
tempo, conseguiremos ser bons cristãos se
formos capazes de ser cidadãos honestos.
Mas que significa ser cidadãos honestos?
Significa ser respeitadores, respeitadores
de tudo, de todas as nossas relações, na escola, em casa, no oratório, onde vivemos, viver bem as nossas relações e ser educados,
ter consciência de que, se vivermos bem o
amor recíproco, estaremos contentes, e é isto que o Evangelho nos comunica. O Evangelho diz-nos que é bom ser cristão, seguir
a pessoa de Jesus. Não basta falar de Jesus
ou ler livros sobre Ele, Jesus é uma pessoa
que nos ama, que está viva, que nos acompanha sempre, que habita no nosso coração.
Ele é o nosso Salvador que quis ficar connosco até ao fim dos tempos. Conhecê-lo,
amá-lo e servi-lo é um direito inalienável
que ninguém pode tirar-nos. Se nos empenharmos em escutá-lo, falar com Ele, viver
em comunhão com Ele, então seremos bons
cristãos e por isso seremos também honestos cidadãos. Deste modo o sonho que Dom
Bosco tinha continuará realizar-se ainda
hoje, também nós seremos bons cristãos e
honestos cidadãos.

CHEMNITZ (Alemanha)
Don THOMAS HAJEK
Padre
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podia falar por experiência própria, porque
também ele veio de tais condições. Eu acho
isso simplesmente fascinante.
Também eu me preparo para ser Salesiana
Cooperadora de Dom Bosco. Eu gostaria de
fazê-lo porque percebi que colaborar aqui
como voluntária é divertido, mas sem dúvida, também por algo mais.
Sim, depois aprofundei meu conhecimento e
assumi mais responsabilidades e pensei nos
Salesianos Cooperadores. Tenho participado
aqui e ali em alguns eventos, e agora estou
a preparar-me em breve irei fazer a promessa como Salesiana Cooperadora.
Pe. ALBERT
KROTTENTHALER
Diretor da comunidade
de Chemnitz

NATHALIE, voluntária
Olá, eu sou a Nathalie,
tenho 21 anos e sou voluntária aqui na Casa
Dom Bosco.
Exatamente... o que me
fascina em Dom Bosco é
isto, o seu espírito. Ele
provém de condições muito, muito pobres,
sim, ele realmente conseguiu construir uma
enorme obra em Turim para todas as crianças, especialmente para as mais pobres. Ele
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Eu sou Don Albert Krottenthaler, diretor da comunidade em Chemnitz
com quatro irmãos e também diretor da Casa de Dom Bosco. Algumas
palavras sobre a história da nossa presença.
O sistema preventivo de Dom Bosco foi
bem-sucedido nos “Länder” (povoados da
Alemanha Oriental). Don Viganò tinha dado
o impulso a nossa inspetoria do sul da Alemanha na época, para começarmos o nosso
trabalho nos novos “Länder” alemães após
a mudança política. Os dois primeiros irmãos fizeram-no com muita perícia.
O padre Johannes Schreml abriu uma tearoom, que se tornou um grande serviço de assistência aos jovens “Casa de Dom Bosco”,
ainda com 35 colaboradores. As iniciativas
do Ir. Reinhold Kurz tornaram-se a obra de
Dom Bosco “Jugendwerk”, onde 180 empregados ajudam na reabilitação profissional de
cerca de 400 jovens que trabalham aqui em
Burgstädt, na Saxônia. Os inícios foram abençoados! Sobre o que os dois irmãos criaram,
demos continuidade com confiança, sabendo
que somos bem recebidos e que contamos
com a simpatia das pessoas de Chemnitz.

BARBARA KLOSE
Salesiana Cooperadora

O meu nome é Barbara
Klose, Sou Salesiana Cooperadora de Dom Bosco.
Fiz a promessa em 2009.
Conheci os Salesianos
quando nos mudamos para Chemnitz em 1996, vindos da Renânia do
Norte-Vestfália e depois, em 1999, também
na paróquia de Santo António que era então
uma paróquia salesiana.
Temos feito muito trabalho com os jovens e,
acima de tudo, gostávamos ir à igreja com
os nossos filhos sem problemas porque não

havia dificuldade se as crianças fizeram
barulho ou não estavam tão contentes por
participar na celebração religiosa. As celebrações religiosas atraíram-me desde o
início. Eram celebrações animadas, havia
uma alegria simples.
Então, conversando com os Salesianos e
com outras pessoas, surgiu mais uma questão: Não desejarias tornar-te uma Salesiana
Cooperadora de Dom Bosco? Por que trabalhas tanto com jovens?
No início pensei que isso não era necessário, já que eu já estava a trabalhar com
jovens. Mas com o passar do tempo, tive o
desejo de confirmar a minha fé novamente.
Como disse, venho da Renânia do NorteVestefália e cresci numa área onde há
muitos católicos, onde era normal ser um
crente e ir à missa aos domingos. Então,
em Chemnitz, conheci pessoas que tinham
dificuldades para viver a sua fé, por exemplo, não podiam estudar, não tinham permissão para concluir os estudos. Conheci
pessoas que só decidiram batizar-se aos 20
ou 25 anos de idade. Isso mudou a minha
fé, reavivou-a e a fez mais profunda, cresceu, e eu queria confirmá-la ainda mais
com esta promessa de Salesiana Cooperadora.
Interessei-me por São Francisco de Sales;
li muito sobre Dom Bosco e seu trabalho,
também, sobre o compromisso de Dom
Bosco com os jovens do mundo, com as
crianças e adolescentes mais pobres, e simplesmente me entusiasmou, me fascinou.
A sua espiritualidade, a sua alegria, o seu
otimismo que eu sentia, me fez entender
que eu também queria este compromisso,
queria apoiar e participar deste trabalho.
Por este motivo, decidi em 2009, depois de
um percurso de formação, fazer a promessa
como Salesiana Cooperadora.
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Eu mencionei o sistema preventivo de Dom
Bosco. Ajuda-nos também a evangelizar e a
viver a Boa Nova.
Antes de mais nada, é o amor, a aceitação
humana, bondosa e incondicional das crianças e dos jovens, que muitas vezes não estão
habituados a que alguém esteja realmente
ao seu lado e isto durante muito tempo, alguém que também os apoia, que os acompanha a caminhar.
É a razão, é o profissionalismo também dos
colaboradores. A inspetoria da Alemanha
tem mérito de prepara-los muito bem, para
que trabalhem como especialistas de uma
forma pedagógica e psicológica atual com
bom senso e sabedoria.
É a religião, que é um elemento do qual precisamos muita criatividade. Por exemplo,
uma maneira de encontro com as crianças
usamos fantoches que as fazem refletir sobre as suas vidas, interpretarmos o que eles
experimentaram e os convidamos a cantar
cânticos cristãos. Precisamos que as comunidades ofereçam experiências eclesiais
animadas através da Semana Religiosa da
Criança ou de iniciativas semelhantes.
Precisamos de colaboradores que também
estejam dispostos, nas conversas pessoais,
a dar testemunho da própria esperança que
enche os seus corações.
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SOPHIE, educador
O meu nome é Sophie, e
trabalho aqui na casa
de Dom Bosco.
Para mim é particularmente importante colaborar e levar a pedagogia
de Dom Bosco ao mundo,
para que as nossas crianças e jovens aceitem os seus valores e propostas. É muito importante para mim viver
segundo o lema “Ainda bem que estás aqui”.

ESLOVÁQUIA (Bratislava - Trnávka)
Pe. STANISLAV
HURBANI
Diretor Trnávka

No nosso oratório encontramos jovens e rapazes
com muita sensibilidade
espiritual. Alguns acreditam, outros procuram
com sinceridade. Há também aqueles que
não acreditam.
Tentamos oferecer-lhes um espaço onde
possam encontrar os Salesianos, os nossos
colaboradores e aos animadores. Eles oferecem o seu tempo gratuitamente e isso
provoca perguntas nos jovens sobre o porquê de o fazerem.
Conversamos muito tempo sobre as perguntas que eles nos fazem, tentamos compreender a sua sensibilidade e ajudá-los a compreender o que significa acreditar em Deus.
JURAJ KALAFÚT
animador

O meu nome é Juraj, sou
um animador aqui em
Bratislava.
No centro, seguimos
principalmente as crianças de famílias desfavorecidas, em particular eu colaboro no ora-
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tório às terças e sextas-feiras. O meu papel
é ajudar e estar presente entre eles.
Sob a pergunta de sobre como lhes transmitimos a fé, nós certamente o fazemos principalmente pelo nosso exemplo e sem ter
vergonha de manifestar nossa fé.
Pe. MARTIN JOSKO
Diretor do oratório
de Bratislava

Bem-vindo ao oratório de
Domenico Savio em Bratislava (capital).
Aqui estamos na periferia da cidade e como podes ver, há muitos edifícios ao nosso redor.
O nosso oratório foi fundado em 1994; a estrutura já estava lá, construída durante o
período comunista. Os cidadãos nos pediram para retomar esta estrutura para fazer
um trabalho com os rapazes, porque era um
subúrbio muito propenso ao crime nos anos
90, após a queda do comunismo. Então viemos, assumimos a estrutura e abrimos um
oratório. Depois da igreja pública, fizemos
estes campos desportivos... Começamos
com reuniões semanais e mensais para os
jovens, semanais, retiros e assim por diante.
Aqui estamos no campo de futebol onde há
5 anos começamos com a equipa de futebol
e fazemos parte de outra equipa da casa salesiana em Trnávka. Começamos este trabalho porque há muita gente nesta área, há um
subúrbio: o maior subúrbio da Eslováquia.
Muitos jovens e muitas famílias jovens vêm
aqui. Famílias que vivem e trabalham aqui
com salários suficientes para viverem; podem viver aqui porque há muito espaço.
Assim, as pessoas mudam-se das várias
partes da Eslováquia para estes subúrbios
e muitas famílias jovens vêm para cá com
os seus filhos.

treinador
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PAVOL KOSTIČ
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e compromisso social

Animador oratoriano

Beato ALBERTO MARVELLI
(1918-1946)
Nascido em Ferrara a 21
de março de 1918. É o
segundo de seis irmãos,
cresce numa família verdadeiramente cristã, em
que a vida de piedade
se conjugava com a atividade caritativa, catequética e social. Frequenta o Oratório salesiano e a Ação Católica,
onde amadurece a sua
fé com uma opção decisiva: “o meu programa
compendia-se numa palavra: santo”.
Reza com recolhimento; dá catequese com convicção; manifesta zelo,
caridade, serenidade. Tem um temperamento forte, firme, decidido, voluntarioso, generoso; tem um forte sentido da justiça. Tem um grande ascendente entre todos os companheiros. É
um jovem desportista e dinâmico:
gosta de todos os desportos: ténis, voleibol, atletismo, futebol, natação, excursões na montanha. Mas a sua
grande paixão será a bicicleta, mesmo como meio privilegiado do seu
apostolado e da sua ação caritativa.
Durante a guerra, depois de cada
bombardeamento é o primeiro a correr em socorro dos feridos, a animar os

58

sobreviventes, a assistir
os moribundos, a enterrar nos destroços os
sepultados vivos.
Não só destroços, mas
também fome. Alberto
distribuía aos pobres
aquilo que conseguia
recolher:
colchões,
cobertores, panelas.
Dirigia-se aos lavradores e negociantes,
comprava todo o género de víveres. Depois, de bicicleta,
carregada de cestos, ia onde sabia
que havia fome e doença. Por vezes
regressava a casa sem sapatos ou
sem bicicleta: tinha-os dado a quem
precisava mais deles.
Durante a ocupação alemã, Alberto
conseguiu salvar muitos jovens das
deportações alemãs. Conseguiu, com
uma ação heroica e corajosa, abrir os
vagões, já lacrados e para partir da
estação de Santarcangelo e libertar
homens e mulheres destinados aos
campos de concentração.
Depois da libertação da cidade, a 23
de setembro de 1945, constituiu-se a
primeira junta do Comité de Libertação. Entre os assessores está também

gerações: eu mostro-vos como é
autêntica a vida cristã”.

No Oratório Salesiano
A morte repentina do pai, ocorrida a
7 de março de 1933, submete a dura
prova a fé e o equilíbrio afetivo de Alberto, mas é também um momento
de amadurecimento: será Alberto a
sustentar a mãe e os irmãos, tornando-se quase um segundo pai para toda a família.
Na sua paróquia, Maria Auxiliadora,
confiada aos Salesianos, existe um florescente oratório, frequentado por
quase todos os rapazes da zona.
Alberto inscreve-se logo da Juventude Católica Italiana do círculo “Dom
Bosco” e começa a frequentar assiduamente o oratório. À ação formadora da família junta-se a do oratório,
que terá uma grande influência na
sua vida espiritual e apostólica. No
ambiente salesiano vive-se uma atmosfera de grande fervor religioso e
de profunda espiritualidade. Os Salesianos acompanham os rapazes, animam os jogos, corrigem os defeitos
com bondade, previnem desordens e
litígios, procuram criar no ambiente
do oratório uma vida serena e alegre,
rica de atividades. O princípio pedagógico é: “Colocar o jovem na moral
impossibilidade de pecar”:
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Alberto Marvelli: não está inscrito em
nenhum partido, não foi partigiano:
mas todos reconheceram e apreciaram o enorme trabalho que ele fez
em favor dos desalojados.
Num pequeno bloco de notas, Alberto escreve: “servir é melhor do que ser
servido. Jesus serve”. É com este espírito de serviço que Alberto enfrenta o
seu compromisso cívico. Sentiu e viveu o seu compromisso na política
como um serviço à coletividade organizada: a atividade política podia
e devia ser a expressão mais alta da
fé vivida. Em 1945, o Bispo chama-o a
dirigir os Laureados Católicos. O seu
compromisso poder-se-ia sintetizar em
duas palavras: cultura e caridade.
A intimidade com Jesus Eucarístico
nunca é um fechar-se em si mesmo,
alienação dos seus compromissos e
da história. Antes, quando adverte
que o mundo à sua volta está sob o
signo da injustiça e do pecado, a Eucaristia torna-se para ele força para
empreender um trabalho de redenção, de libertação, capaz de humanizar a face da terra.
Na noite de 5 de outubro de 1946, vai
de bicicleta realizar um comício eleitoral; também ele é candidato na
eleição da primeira administração
municipal. Às 20.30 um camião militar
atropela-o. Morrerá, com apenas 28
anos, poucas horas depois, sem ter recuperado os sentidos; a mãe Maria,
forte na dor, está a seu lado.
Foi grande em toda a Itália a mágoa
pela sua morte: na história do apostolado dos leigos, a figura de Alberto
Marvelli é a de um autêntico precursor do Concílio Vaticano II, no que diz
respeito à animação e ao compromisso dos leigos na animação cristã
da sociedade. O servo de Deus Giorgio La Pira escreveu acerca dele: “A
Igreja de Rimini poderá dizer às novas
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A matriz da formação humana, apostólica, espiritual de Alberto é salesiana. Os Salesianos compreendem logo
de que tecido é o fato; levam-no a
empenhar-se, dão-lhe confiança,
guiam-no pelo caminho do crescimento espiritual. Aos quinze anos é já
delegado dos aspirantes e generoso
animador do oratório. Trabalha com o
máximo empenho no meio dos rapazes, animando-os dentro de uma justa
visão do jogo e do divertimento, procurando oferecer-lhes muitas possibilidades de encontro.
Sempre com o objetivo de envolver o
mais possível os jovens, de fazer viver
os momentos mais importantes do
seu crescimento em comunidade, tinha também promovido o pequenoalmoço depois da Missa dominical;
ao sair da Igreja aguardava-os com a
cesta cheia de sandes.
Aberto reza com recolhimento, dá
catequese com convicção, manifes-
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ta zelo, caridade, serenidade, pureza.
Sobressai entre todos os bons rapazes
do oratório pelas suas virtudes não
comuns e pela aparente facilidade e
naturalidade com que faz também
as coisas mais difíceis.
Entre os rapazes do oratório circula a
Vida do jovenzinho Domingos Sávio
escrita por Dom Bosco. Quando, no
dia 9 de julho de 1933, Pio XI proclama a heroicidade das virtudes do venerável Domingos Sávio, um facto suscita um vasto eco no ambiente salesiano e influi profundamente no ânimo de Alberto adolescente. Encontramos traços disso no seu comportamento e no seu Diário. Escreveu em 8
de dezembro de 1934: “Consagrei o
meu coração a Maria Imaculada” e
na Páscoa de 1935: “Jesus, antes morrer do que pecar”; esta proclamação
é seguida de um pormenorizado programa de vida.
Assim havia feito Domingos Sávio. Dele imitou certamente também o amor
à Eucaristia e o seu estilo apostólico do serviço e do sorriso.
Um belo perfil de Alberto adolescente. “Era um rapaz extraordinário: inteligente, esperto, dotado de boa memória, pacífico
se bem que vivo, cheio de saúde, forte de caráter, firme, decidido, voluntarioso, generoso, sereno, animado de um profundo
sentido de responsabilidade e
justiça, reflexivo, embora impulsivo por natureza, metódico e preciso; graças às suas qualidades
humanas, tinha um forte ascendente sobre os seus companheiros; mas era estimado sobretudo
pelas suas virtudes, pela finura
dos modos, pelo espírito de tolerância, o equilíbrio, a fidelidade
às promessas, o entusiasmo que
punha no apostolado”. 

ORATÓRIO

Um animador missionário do Oratório

Vener. ATTILIO GIORDANI
(1913-1972)
Há um lugar em Milão
que ficou célebre pela
música de Adriano
Celentano: “Azzurro”.
“Sembra quand’ero
all'oratorio con tanto
sole, tanti anni fa
Quelle domeniche
da solo in un cortile,
a passeggiar
Ora mi annoio più
di allora neanche un
prete per chiacchierar.”
“Parece quando estava no oratório
com tanto sol,
há tantos anos...
Naqueles domingos
sozinho num pátio, a passear...
Agora aborreço-me mais
do que então, nem sequer
um padre para tagarelar.”
É o oratório salesiano da rua Copérnico, em Milão. Foi o principal campo de
ação do venerável Attilio Giordani. Nasce em Milão em 1913; a mãe doméstica, o pai ferroviário, um irmão e uma irmã. Durante os primeiros ciclos da escola frequenta o oratório dos Salesianos, cresce no espírito de Dom Bosco,
entre relações simples e carinhosas, tira

o diploma da Scuola
Tecnica Commerciale
e constrói a sua personalidade de homem e
de cristão na alegria.
Um dos seus segredos é
começar o dia a assobiar baixinho. Na realidade o seu bom humor
é expressão de uma
consciência dominada
pela fé. Pai de família,
catequista e animador do oratório, salesiano cooperador e missionário. Membro da paróquia salesiana de S. Agostinho. Attilio é a alma do oratório e da
paróquia, é um mago do oratório, um
fenómeno de inventiva, de alegria e de
capacidade educativa com os rapazes. A sua vocação de leigo cristão empenhado floresce e amadurece nos
campos do oratório, com o coração
apostólico e alegre de Dom Bosco.
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emissão

Grande animador oratoriano
É um ator excecional, que fascina com
o seu modo de recitar: muita naturalidade e sempre com frescura. Tem uma
carga, algo como um segredo, como
uma graça, que não é a do ator. O que

61

atrai é algo de belo que tem dentro de
si. Estar com os rapazes é a vocação de
Dom Bosco e de cada salesiano. Dom
Bosco chamou-lhe “assistência”. O modo de estar com os rapazes de Attilio
encanta como o seu modo de recitar.
Não tem medo dos rapazes, é natural
com eles. Todavia prepara tudo muito
bem antes de ir para o meio dos jovens:
cânticos, avisos, versos, gritos. Sabe escutá-los, escuta atentamente, repara
naquilo que dizem e tem sempre uma
piada viva, briosa, que assenta como
uma luva. Em geral fala em dialeto milanês. É um espetáculo Attilio no meio
dos rapazes: assim devia ser Dom Bosco! Presta atenção ao grupo e tem debaixo de olho o indivíduo. Está atento à
situação real, acompanha o instinto
dos rapazes e refreia-o com a sua inventiva. Se os rapazes estão na brincadeira, em vez de aprender o catecismo, se gostam de gritar, saltar, deitar fora algum anidrido carbónico e depois
retomar as rédeas e o silêncio, a sua inventiva é adaptar-se às situações.
As etapas do seu caminho foram as do
seu tempo: no tempo do fascismo, procura a liberdade no oratório, na Ação
Católica; em tempo de guerra e pósguerra, quando a política e os partidos
nos olham de través, inventa a cruzada
da bondade; em tempo de contestação, quando os jovens se apropriam do
terreno que os idosos deixam vazio de
ideais, ele apoia a Operação Mato
Grosso que os seus filhos lhe levaram
para casa. O seu método e modo de
estar com os rapazes manifesta a sua
preocupção constante pela alma do
rapaz, o seu respeito pelo jovem. Aquilo
que Dom Bosco pedia aos seus salesianos, em Attilio era tarefa sempre bem
feita. A mensagem que Attilio transmite
com este seu método, sempre atualizado, pode resumir-se na palavra “bondade”. Partilha com Noemi, a sua noiva
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e depois a sua esposa, que se deixa envolver até ao fim pelo entusiasmo irresistível do seu Attilio: “Querida Noe, o Senhor nos ajude a não ser bons sem cerimónia, a viver no mundo sem ser do
mundo, a ir contra a corrente...».
Sem ter estudado pedagogia, revela a
arte do educador, aprendida na escola
de Dom Bosco. É um organizador formidável. A cada um confia a sua tarefa,
mas o mais atarefado é sempre ele. Assim torna-se realizador convicto e prudente da Fraterna Ajuda Cristã, um movimento de caridade dentro das associações tradicionais, inventa a Cruzada
da Bondade para alargar também aos
jovens o espírito de caridade que está
na base desta nova onda de partilha.
Attilio Giordani possui também um dote
não comum: sem ter frequentado escolas de recitação, mostra-se capaz de
divertir e de entreter. Possui uma comicidade inata, a sua aparição no palco suscita hilaridade e o teatro torna-se um
modo de estar com os rapazes, de
lhes fazer perder a timidez, de os habituar
a enfrentar o público, a saborear a
gestualidade, a rir-se de si mesmo, a
purificar o próprio espírito. Com ele
em cena nunca há riso forçado, mas o
calor dos aplausos à solta. Assim cria a filo
dramática, outro percurso em que reúne
rapazes e adultos, em torno da alegria
que nasce do amor de Deus e da paz
com os outros.

Um cristão rico de expressões
O catequista – Ensinava os rapazes precisamente com o estilo de Dom Bosco.
A sua pacatez e gentileza a todos conquistava. Os mais turbulentos eram enviados para ele. O seu grupo chegava
a ter mais de 60 alunos.
O educador – Estas suas capacidade
de tocar o coração dos rapazes mais
difíceis, de ver dentro deles para lá das
aparências. O padre Luigi Melesi, por

O animador – Todos os testemunhos falam da sua veia para inventar sempre
novos jogos, a fim de manter vivo o interesse dos rapazes, ou para compor
cânticos para alegrar o ambiente. Esforçava-se especialmente a preparar espetáculos de teatro da paróquia. Mais
do que escrever guiões, preferia improvisar. É recordado como um cómico irresistível. Mas o seu maior sucesso era a
“Cruzada da Bondade”, abençoada
pelo arcebispo de Milão, Montini, o futuro papa Paulo VI. Esta iniciativa foi retomada noutras cidade da Itália, e também no estrangeiro. O patriarca de Veneza, Roncali, futuro papa João XXIII,
declarou: “A Cruzada da Bondade teve uma penetração nas crianças e
uma ressonância nos fiéis que nunca
imaginaria”.

lhador da Pirelli sobre um episódio ocorrido durante o Outono Quente. Os operários da empresa estavam em greve.
Attilio foi à Assembleia geral, dominada
pelos “comunas”, e tomou a palavra.
Ao início apanhou chuvadas de assobios, no fim recebeu um mar de aplausos ensurdecedores
O pai de família – Uma pessoa poderia
perguntar-se como fazia Attilio, com
tanta coisa a solicitá-lo, para se dedicar
à família. O testemunho dos filhos: Pier
Giorgio, Maria Grazia, Paola, é límpido:
«Quando o papá entrava em casa,
era todo nosso; não levava para casa
as tensões de fora. Estava sereno,
disponível, não fechado; era algo de
“nosso”».
Missionário Leigo: Acompanhará os seus
filhos em serviço missionário no Brasil.
Lá morrerá rodeado pelos jovens com a
alegria de ter alargado o coração oratoriano até à outra margem do Atlântico. Os seus restos mortais chegam à Itá-
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muitos anos capelão da prisão de San
Vittore, conta que, quando era diretor
do instituto salesiano de Darfo (província de Brescia), Attilio levou-lhe um rapaz, filho de emigrantes meridionais,
que parecia um incapaz. Conseguiu interná-lo no instituto, oferendo-se para
pagar a mensalidade, porque sentia
que se podia extrair alguma coisa dele.
Com o tempo, o rapaz aprendeu um
ofício. Como adulto fez-se empresário e
tornou-se ele próprio uma pessoa capaz de ajudar os outros.

O homem de caridade – Ia pela rua à
procura das pessoas necessitadas
de ajuda, e levava consigo os seus
rapazes para que contactassem diretamente com a dura realidade. Mobilizava-se para dar assistência, trabalho
ou alojamento aos barbudos que encontrava.
O leigo – Mas, fora da paróquia, passava a sua vida quotidiana como empregado da Pirelli. Não hesitava em levar o
seu testemunho de Cristão mesmo ao
local de trabalho. Sempre o padre Melesi, refere a narrativa de um ex-traba-
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lia como se fosse quase Natal: a recebê-los
está toda a paróquia,
os seus rapazes, os colegas de ofício, os amigos. Repousam na igreja dos salesianos, ali onde cresceu e viveu a
sua vocação de pai de
família e de educador.

Missionário
no Oratório
Ele havia assimilado profundamente o
espírito de Dom Bosco. Para Attilio, já
não havia qualquer realidade humana
‘separada’ e em oposição ao ‘sagrado’: ele educava evangelizando e
evangelizava educando. Para ele o
oratório era o lugar ideal para anunciar
Jesus aos jovens.
“Foi a catequese no seu Oratório – escreve o padre Sandro Zoli ex-pároco de
Sant’Agostinho e amigo pessoal – o
centro unificador da vida de Attilio, a
ótica que nos permite captar e compreender a sua ardente fantasia pasto-

ral, a sua presença
animadora.
Sinal
concreto e eloquente da sua paixão
educativa, era uma
pequena agenda,
que trazia no bolso
interior do casaco,
com o inseparável
lápis. Aquela agendinha continha nomes e números de
telefone dos seus
Rapazes; ... nela recolhia reflexões, intuições, propostas, frases captadas na
rua, factos de crónica referentes ao
mundo dos Rapazes.
Programas de festas, versos, esboços de
cartazes, indicações para uma volta ou
um retiro, jogos para uma tarde no oratório, tópicos param uma pequena cena”. Acompanhava os pais e os filhos, a
cada um atribuía a sua tarefa a desempenhar. Era um acompanhante formidável. “Todos tinham que fazer, mas
ele sempre mais do que todos” – anota
um amigo. 

DECÁLOGO ORATORIANO DOs CATEquIsTAs
Redigido por Attilio Giordani, já avançado nos anos, como “súmula das suas convicções” e como
“fruto das suas experiências”, em resposta a quantos lhe pediam o segredo do seu sucesso
como catequista:

1.

Limitar a missão de catequista só ao ensino serve de
pouco.

2.

O problema é formar as crianças e fazê-las viver cristãmente. As atividades de classe e de grupo devem tender
para isto.

3.
4.

É necessário viver aquilo que se quer fazer viver.

Ensinar bem o catecismo, ser perito em pedagogia,
são ótimas qualidades que são anuladas, se a presença
for rara e descontínua por parte do catequista.

5. Para ensinar aos rapazes a pontualidade à S. Missa
festiva e à catequese, é necessário que o catequista chegue
antes do seu início.
6.

A turma e o grupo são formados por indivíduos. Cada
rapaz é conhecido, amado, acompanhado, mesmo quando
as coisas não correm bem.

7. É preciso constância: outros recolherão. Rapazes que
hoje prometem pouco, talvez amanhã sejam apóstolos.
Situações destas repetem-se.
8.

As realidades “turma” e “grupo” não são realidades
isoladas; embora com uma dinâmica própria, vivem as realidades comunitárias do oratório e abrem-se à paróquia
e ao mundo.

9.

Para estimular a presença dos rapazes, é ótimo tornar
interessante a vida comunitária de turma. Os concursos, as
competições podem servir para isso. Falta destas atividades:
cometer injustiças, não expor periodicamente as classificações, não dar aos merecedores o prémio prometido.

10. Quando a turma é vital, os rapazes fazem de ponte
entre oratório e família.

ORATÓRIO

Os cinco Bem-aventurados animadores

Mártires de Poznań
A 1 de setembro, de
1939 Hitler invade a Polónia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A
casa salesiana de Poznan, na rua Wroniecka, é
ocupada e transformada em armazém dos soldados alemães. Os jovens continuavam a reunir-se nos jardins fora da
cidade e nos bosques vizinhos. Surgiram numerosas associações secretas.
Em setembro de 1940,
Francisco Kesy e quatro
companheiros oratorianos foram presos sob acusação de pertencer a uma organização ilegal. Foram levados para a temível Fortaleza VII na mesma Pozna ,
onde foram torturados e interrogados. Em seguida, foram transferidos
para diversas outras prisões, onde
nem sempre tiveram a sorte de estar
juntos. Reconduzidos a Poznan, foram
processados e acusados de alta traição e condenados à morte. Foram
martirizados em Dresden a 24 de
agosto de 1942. Viveram o cativeiro
com espírito de fé e espiritualidade
salesiana. Rezavam continuamente:
terço, novenas a Dom Bosco e a Nos-

sa Senhora Auxiliadora, oração da manhã
e da noite. Procuravam estar em contacto com as próprias famílias através
de mensagens que
com frequência conseguiam enviar secretamente. Encorajavam-nas, pediam e
asseguravam
orações. Quando podiam animavam alegremente as festas litúrgicas passadas na
cela. A sua fé nunca
vacilou. Foram testemunhas credíveis até ao fim. O decreto de martírio foi publicado em 26 de
março de 1999; beatificados a 12 de
junho de 1999 por João Paulo II.
Emblema: Palma Martirológio Romano: Em Dresden na Alemanha, beatos
Ceslao Józwiak, Eduardo Kazmierski,
Francisco Kesy, Eduardo Klinik e Iarognievo Wojciechowski, mártires, que, de
origem polaca, metidos no cárcere
no mesmo período, sofreram o martírio à machada.
Os oratórios têm ocupado sempre um
papel privilegiado nas atividades salesianas. Também em Poznan (Poló-
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emartírio
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nia), na Rua
Wroniecka, perto da casa salesiana, a educação típica de S.
João Bosco, feita de cuidado
paterno e de
caridade concreta para com
os rapazes, ocupava um papel
excecional. Eram os anos da ocupação nazi. O exército alemão entrou
em Poznan em 11 de setembro de
1939. Todas as noites, quando tinham
algum tempo livre, como já faziam
antes da guerra, os rapazes recolhiam-se numa sala de reuniões do
oratório salesiano. Entre os mais velhos
do grupo havia cinco futuros mártires.
Czesław Józwiak nasceu a 7 de setembro de 1919 em Łazyn, perto de
Bydgoszcz. Os pais Leon e Maria haviam-se transferido para Poznan e habitavam próximo do centro. Tiveram
quatro filhos, dois rapazes e duas meninas. Durante a ocupação alemã
Czesław trabalhava como pintor da
construção civil, ao passo que no letivo de 1938/39 frequentou o 3º ciclo.
Edward Kazmierski nasceu no dia 1
de outubro de 1919 em Poznan. Seu
pai Wincenty era sapateiro, a mãe
Władysława era doméstica. Edward
tinha cinco irmãs. Quando terminou a
escola elementar, o seu tio propôs-lhe
trabalhar num negócio que pertencia a um judeu, Jakub Abramowicz.
Edward trabalhou como aprendiz durante um mês, depois, graças à ajuda
de um salesiano, Władysław Barton,
começou a trabalhar numa oficina
de mecânica. Lá permaneceu durante a guerra.
Franciszek Kesy nasceu a 13 de novembro de 1920 em Berlim-Wilmersdorf. Os seus pais, Stanisław e Anna,
haviam regressado à Polónia em
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1921,
estabelecendo-se em Poznan. Tinham cinco
filhos. O pai era
carpinteiro e trabalhava
numa
central elétrica
da cidade. Franciszek havia já
expresso a intenção de entrar no
seminário salesiano de La˛d e preparava-se como aspirante. Durante a ocupação alemã trabalhava com
Czesław Józwiak como empregado.
Edward Klinik nasceu no dia 21 de julho 1919 em Poznan. Era filho de Wojciech e de Anastazjia. Seu pai era
mecânico. Edward tinha uma irmã
mais velha, Maria, que depois se tornaria religiosa, e um irmão mais novo,
Henryk. No ano letivo de 1936/37 Edward concluiu o 3º ciclo no colégio
salesiano de Oswiecim e, no ano de
1938/39, ficou aprovado no exame
de maturidade no 3º ciclo de Berger
em Poznan. Durante a ocupação alemã trabalhava numa empresa de
construção civil.
Jarogniew Wojciechowski, o mais novo dos cinco, nasceu em 5 de novembro de 1922 em Poznan. O pai Andrzej, que trabalhava numa drogaria,
embriagava-se e abandonou a família. Por isso Jarogniew viu-se obrigado
a interromper os estudos. A sua única
irmã mais velha Ludosława devia
ocupar-se da mãe Franciszka e do irmão. Jarogniew frequentava a escola municipal de comércio e trabalhava como empregado numa drogaria.

Vida oratoriana
Estes rapazes, quer depois das aulas
quer depois do trabalho, passavam o
seu tempo livre no oratório salesiano,
onde participavam ativamente em
diversas atividades. A vida cultural
que se desenvolvia naquele lugar era

mar-se em Poznan. Não se pode demonstrar ao certo quanto os cinco rapazes tenham participado nestes movimentos, mas sabe-se apenas que
em setembro de 1940 foram presos,
acusados de pertencer a uma organização ilegal.

Início do Calvário
Edward Klinik foi preso antes dos seus
companheiros no dia 21 de setembro
de 1940. Foi preso diretamente no trabalho, sem poder despedir-se de ninguém. Com um pequeno lápis escreveu à mãe no diário da prisão: “Não
te preocupes comigo, porque vou
para a batalha da vida com uma fé
forte. Sei que Aquela a cuja proteção
me confiei, tornando-me seu Cavaleiro, vela sobre mim e nunca me abandonará”. Depois da prisão de Edward, os outros ficaram consternados;
o pai de Czesław Józwiak aconselhou-os a fugir da cidade, mas os rapazes decidiram não deixar os seus
entes queridos. Na noite de 23 de setembro foram todos presos.
Reencontraram-se assim os quatro na
“Casa do soldado” que, que pela forma cruel como decorriam os interrogatórios, era chamada “a Gestapo”
de Poznan. Ao fim de 24 horas de interrogatório, foram transferidos para a
Fortaleza VII, onde provavelmente já
se encontrava Edward Klinik. A Fortaleza VII tinha uma fama ainda mais
sombria do que a da “Casa do soldado”. Havia sido construída no século
XIX como fortaleza para defender a
cidade, com um fosso e grossas muralhas, e transformada num cárcere
dentro do qual, vítimas de fome, de
torturas e de execuções, perderam a
vida milhares de polacos. Os rapazes
chegaram ali no dia 24 de setembro.
Foram revistados e privados de todos
os seus objetos pessoais. Nos bolsos
dos quatro alunos salesianos os carcereiros pouco encontraram. Havia,
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uma lição de vida que formava o caráter, desenvolvia a sensibilidade e o
sentido do bom humor. O sorriso entrelaçava-se com a oração, o jogo com
a reflexão, e do céu S. João Bosco velava por tudo. As almas destes rapazes
eram formadas também pelo contacto pessoal com Deus. Nesta atmosfera
cresciam, formando a sua fé e a sua
personalidade. Czesław Józwiak era
presidente da Companhia da Imaculada. Edward Kazmierski e Franciszek
Kesy, à vez, dirigiam como presidentes
a Companhia de S. João Bosco: eram
associações internas do oratório segundo o espírito salesiano. Os cinco
eram animadores do oratório. Desempenhavam sempre uma parte ativa
nos espetáculos teatrais, organizados
com grande criatividade. Edward Kazmierski era especialmente apaixonado pelo teatro e pela música. Deixou
cinco grossos cadernos em que havia
escrito um diário das suas ocupações
e experiências, de 1 de fevereiro a 28
de maio de 1939. No fim de cada ano
fazia a lista dos papéis interpretados
nas cenas teatrais no oratório. A sua
segunda grande paixão era a música.
Gostava de ir à ópera, e havia composto também alguns trechos musicais. Na opinião dos seus companheiros era um grande músico, de forma
que o haviam apelidado: o Compositor. Gostava de pertencer ao coro
com Kazmierski e Edward Klinik. Franciszek Kesy gostava especialmente do
desporto e praticava-o com gosto.
Durante a guerra, a casa salesiana da
Rua Wroniecka foi ocupada por várias dezenas de soldados alemães,
que haviam transformado todo o edifício e a igreja em armazém militar. Todavia os rapazes continuavam a reunir-se nos jardins fora da cidade. Pensavam cada vez mais em aderir ao
movimento de resistência, inserindose numa das numerosas organizações
secretas que então estavam a for-
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porém, um objeto que suscitou a troça e a raiva dos seus carcereiros:
eram os terços, de que os jovens nunca se separavam. Foram parar ao
cesto dos papéis, mas bastou um
momento de distração dos guardas
para que voltassem aos bolsos dos
seus donos. Desde aquele momento,
acompanhá-los-iam durante os longos meses de sofrimentos no cárcere
e reanimariam o seu espírito nos momentos de prostração.
A tortura na Fortaleza VII era coisa
normal, a que também os nossos jovens eram sujeitos. Disso dá testemunho um gryps (comunicação escrita
clandestina entre os prisioneiros) de
Jarogniew Wojciechowski à família,
enviado com a roupa interior para lavar. Num pedaço de papel, embrulhado no lenço encharcado de sangue, Jarogniew escreveu que é espancado até perder os sentidos, e implora orações. Também no diário de
Edward Klinik encontramos uma nota
muito eloquente: “Segunda-feira, um
dos dias mais terríveis da minha vida,
que certamente nunca mais esquecerei”. Que sofrimentos terá suportado naquele dia, só Deus sabe. Um
grande mérito por manter elevado o
ânimo dos seus companheiros do oratório teve-o Czesław Józwiak. Com
paciência explicava-lhes o sentido
dos tormentos sofridos na prisão. “Deveis compreender – dizia – que os
nossos sofrimentos não são inúteis.
Não perecem. Uns combatem de armas na mão pela liberdade da Polónia, outros sofrem por ela. Ambas as
coisas são importantes. Mas o mais
importante é ser-lhe fiel”:
Depois de um breve período, foram
transferidos para outra região de Poznan, em que a vida era mais tranquila, sem as torturas e sem o medo contínuo, mas infelizmente sempre sem liberdade. Durante o dia trabalhavam
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e à noite, durante o repouso, ouvia-se
da sua cela a reza do Terço e das
orações salesianas. Com admiração
e incredulidade, e até com inveja, os
companheiros de desgraça olhavam
para aqueles jovens a quem havia sido tirado tudo e, apesar disso, tinham
tanta força e fé, tanta alegria interior.
Por vezes diziam-lhes: “Não vos dais
conta do que vos espera?”. Somente
Deus o sabe – respondiam – e nós temos confiança n’Ele. Seja o que for
que aconteça, será sempre a sua
vontade”. Perante tal resposta só restava calar-se.
Em novembro de 1940 foi assinalada
uma nova transferência para Wronki e
pela prisão em isolamento, em celas
separadas. Este foi um sofrimento
ainda mais doloroso para estes jovens,
habituados a apoiar-se reciprocamente, mas foi também um tempo de
graça. Edward Klinik anota no seu diário as “perguntas” que ele próprio faz
ao Senhor: “Ó Senhor, porque me puniste tão fortemente? Mereci de facto
isto? Porque puseste aos meus ombros
uma cruz tão pesada?”. Edward,
porém, não se contenta de fazer perguntas, mas busca a resposta. “Filho,
não desesperes – responde Deus – e
não busques a consolação dos homens, porque quem busca a consolação dos homens afasta-se de mim.
Meu filho, olha para mim que, carregado com uma pesada cruz por teu
amor, caminhava para o Gólgota e
nem uma palavra de lamento me saiu
da boca, e tu já agora te queixas?
Dá-me só amor por amor”.
Edward Kazmierski até fala deste
período como de um tempo de exercícios espirituais. “Precisamente em
Wronki cheguei a um acordo comigo
mesmo. Ali conheci-me melhor e deime conta de que me falta ainda muito para ser um bom filho de Dom Bosco, para agradar a Deus, para ser útil

nem o aproximar-se da tão
desejada data
do processo os
perturba. “Dentro em pouco
deve ser o nosso
processo – escreve
Edward
Kazmierski num
gryps à sua irmã
– mas eu não
acredito nada
disso, porque já falam dele há quase
dois anos. Como Deus quer [...]. Não
pensamos muito neste assunto [...]. O
fim da guerra está iminente”. Depois,
noutro gryps aos pais, confirma ainda:
“Talvez fosse melhor que este processo se não realizasse. De resto Deus sabe, e que nos envie uma boa surpresa! O que acontecer será segundo a
sua vontade”.

Tenha a cruz levantada!
Entretanto foi marcada a data do processo: dia 1º de agosto de 1942, às
9:00 horas, perante o tribunal extraordinário de Pozna , na sessão à parte
de Zwickau. Os jovens informaram as
suas famílias da data, suplicaram para
aquele dia uma oração especial e
aguardaram. No dia 1º de agosto
apresentaram-se em julgamento ao
tribunal. De pé, escutaram o auto de
acusação. De resto sabiam-no de cor:
a preparação de um golpe de Estado
com o intuito de fazer sair do Reich
alemão uma parte do mesmo Estado
alemão. O processo foi breve e mais
breve ainda foi a consulta dentro do
tribunal. A sentença de condenação
atingiu os nossos jovens como um raio
de céu sereno: para os cinco, “pena
de morte!”. Os jovens oratorianos passaram os seus últimos 24 dias na cela
de morte número 3 do Palácio da Justiça de Dresden. Não vivem em desespero, mas preparam-se para a hora
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ao próximo e para honrar a família. Agora creio
que,
quando
conseguir a liberdade, Deus ajudar-me-á, e estarei em condições de cumprir
as resoluções tomadas”. Palavras semelhantes escreve Franciszek Kesy: “Em
Wronki, por estar eu só na cela da prisão, tive tempo de me examinar a
fundo a mim mesmo [...] e prometi viver de outro modo, como nos recomendou Dom Bosco, viver para agradar ao Senhor e à sua Mãe, Maria
Santíssima”.
Em Wronki os nossos jovens vivem as
festas de Natal tentando cantar uma
canção, mas foi-lhes bruscamente impedido pelos guardas. Na Páscoa foram transferidos para uma prisão na
Alemanha, primeiro em Berlim e depois em Zwickau. Outro ano de prisão,
cheio de esperanças, mas também
cheio de fé. O ritmo do trabalho é entrecortado pelo ritmo da oração que
sustenta o seu espírito. Interessam-se
muito pelas suas famílias, como podemos ler nos famosos gryps enviados
de vários modos para casa. São rapazes como todos os outros, cheios de
projetos. Imaginam o simples futuro
trabalhando, vivendo numa casinha
com a família que querem formar.
“Nós, com Edward, sonhamos uma
casita com jardim nas proximidades
da cidade – lemos no gryps de Franciszek Kesy – mas que projetos temos?
Deem-nos só a liberdade, e depois
basta arregaçarmos a sério as mangas para o trabalho”.
Pedem a Deus boas condições de
saúde, e contam que a sua vida agora é bastante tranquila, tanto que
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da morte com os sacramentos da Reconciliação e da Comunhão eucarística. Compreendemos a sua grandeza
de ânimo lendo os trechos das últimas
cartas que escrevem aos familiares.
Palavras simples, cheias de amor, que
se tornam um verdadeiro tratado da
sua heroicidade.
«Pouco antes das 21:30, os oito detidos entoaram um cântico religioso,
em voz baixa, na sua língua materna», recordou o então capelão do
cárcere, padre Franz Bänsch, que
acompanhou os jovens nas suas últimas horas de vida. «No fim, pouco antes de o primeiro deles ser conduzido
para fora, pediram-me: “Tenha a cruz
levantada, de modo que possamos
vê-la!” Cada um deles foi em silêncio
para a guilhotina».
“Minha amadíssima mãe, e caríssimas
irmãs – escreve Edward Kazmierski –
recebi a vossa carta de despedida
[...]. Dai graças ao Senhor pela sua
grande misericórdia. Concedeu-me a
serenidade. Resignado à sua santíssima vontade, daqui a pouco parto
deste mundo [...]. Muito obrigado,
mãe, pela tua bênção. Deus assim
quer. Ele pede-te este sacrifício [...].
Peço-vos perdão de todo o coração
[...]. Peço-vos uma oração”.
“Meus amadíssimos pais, irmãos e irmãs – começa a sua carta Franciszek
Kesy – chegou o momento de me
despedir de vós. O Bom Deus tomame consigo. Não deploreis que em
idade tão jovem eu parta deste mundo. Agora estou em estado de graça,
e não sei se mais tarde teria sido fiel
às minhas promessas [...]. Vou para
o céu, adeus. Lá, no céu, rezarei a
Deus [...]. Rezai também por mim [...].
Agora vou”.
“Amadíssimos pais, mamã, papá, Maria, Henryk – assim se dirige aos familiares Edward Klinik – misteriosos são os
decretos de Deus, mas nós devemos
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resignar-nos, porque tudo acontece
para o bem da nossa alma [...]. Até
ao último momento, Maria foi a minha
Mãe. Agora quando tu, mamã, já não
me tiveres, toma Jesus [...]. Meus caríssimos, não desespereis por causa de
mim nem choreis, porque eu estou já
com Jesus e Maria”.
“Meus caríssimos pais, Joana, irmãos –
escreve Czesław Józwiak – precisamente hoje, ou seja, no dia dedicado
a Maria Auxiliadora [...] parto deste
mundo [...]. Só vos peço que não
choreis, não desespereis, nem amargureis o coração. Deus assim quer
[...]. Rogai ao Senhor pela paz da minha alma. Eu rogarei a Deus por vós,
para que vos abençoe, e podermos
um dia ver-nos todos no céu. Um beijo
para cada um de vós”.
“Amadíssima e caríssima Ludosława –
assim tranquiliza a irmã Jarogniew
Wojciechowski (a mãe havia falecido
durante o segundo ano da sua prisão)
– tem a certeza de que não estás sozinha nesta terra. Eu e a mãe estaremos sempre ao teu lado. Peço-te uma
coisa: confia os sentimentos de cada
momento da tua vida só a Jesus e a
Maria, porque com eles encontrarás a
paz [...]. Já vou, e espero-te lá no céu
com a nossa querida mãe”.
As sentenças foram executadas no
dia 24 de agosto de 1942; de tal deram notícia os manifestos publicados
no dia seguinte nos muros de Poznan.
Condenados sem processo regular,
sem possibilidade de defesa e, seja
como for, por causas tais que não justificam a pena de morte, deram um
exemplo heroico de fé e de vida cristã. Tinham-na assimilado no oratório
salesiano de Poznan e dela hauriram
a força de aceitar com serenidade “a
vontade de Deus”, a ponto de perdoar aos seus algozes, segundo o mais
genuíno espírito do Evangelho. 

O ORATÓRIO DE LUNIK
na Eslováquia
Nos últimos anos propusemos um PROJETO para apoiar uma comunidade, um projeto
em sintonia com o tema do Dia Mundial Missionário Salesiano do ano. O principal objetivo
não é angariar muitos fundos. O principal objetivo do projeto, como para todas as outras
atividades que propomos, é a ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA. Partilhar informação sobre os oratórios é importante, mas ainda mais eficaz, na animação, poderia ser envolver as pessoas.
A angariação de fundos para o projeto é uma poderosa ferramenta de animação. Em 2019, Vietnam,
Coreia e outros nos mostraram o caminho. O Vietnam, por exemplo, convidou estudantes, paroquianos,
indivíduos, famílias e grupos a comprar alguns "tijolos" para as capelas dos campos de refugiados na África.
É isto que encorajamos - o ENVOLVIMENTO do maior número possível de pessoas, em vez de apenas doar fundos da Província?

Os Salesianos estão a operar na Lunik desde
2008. É basicamente uma povoação cigana.
Há 4500 pessoas da comunidade cigana que
ali vivem em condições socioeconómicas muito
precárias, sem água corrente, aquecimento
central e gás. É comum duas famílias viverem
em um apartamento com cerca de 20 pessoas.
A nossa atividade começa com um trabalho de
rua, contactando os jovens na rua. Aproximamos as crianças do oratório através da nossa
sala de jogos e as senhoras através da lavandaria. Pouco a pouco aumentamos a nossa influência educativa: mais pontualidade, comportamentos sociais menos agressivos... Oferecemos diferentes atividades e programas semanais para grupos, por exemplo, a possibilidade de cantar em um coral jovem. Quando
mostram mais interesse no desenvolvimento
futuro, procuramos um animador que se encontre semanalmente com eles durante uma
ou duas horas. Após um ano de preparação,
é oferecida às crianças mais motivadas a opor-

tunidade de se integrarem nas escolas da comunidade. O progresso das crianças tornouse um estímulo para os pais. Para adultos oferecemos um escritório de colocação de emprego, onde eles podem se preparar.
O nosso objetivo é ajudar as pessoas a saírem da pobreza multigeracional. Alguns
acabam o liceu, outros conseguem comprar
um apartamento para a sua família. Muitos
ficam aqui em Lunik e tornam-se modelos
para os mais jovens. Às vezes acontece que
apenas uma pessoa da família consegue um
emprego e tem de apoiar toda a família
alargada; no entanto, mesmo isto é um
grande passo em frente para esta particular
comunidade. No oratório temos 4 funcionários e 14 voluntários. Os nossos custos operacionais para o oratório ascendem a cerca
de 70.000 euros por ano.
Os salesianos estão prontos para crescer, para servir melhor a comunidade através deste
oratório, que tornou-se um verdadeiro pátio
de encontro, uma escola, uma igreja e uma
grande família, como queria Dom Bosco.

Teremos o maior prazer em fornecer-lhe mais informações
e fotos, de acordo com as suas necessidades.
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Bank designation: SUBA; SWIFT code: SUBASKBX

As nossas p p
ostas
para o projero
to:

• Reconstrução da casa sal
esiana e
alojamento para os volun
tários: € 54.000
• Construção de uma sal
a de música entre
a igreja e o oratório : €
21.000
• Sino para a Igreja : €
2.000
• Despesas para o funcio
namento do ano:
€ 70.000
• O número de atividades
dependerá
do apoio que recebermos.
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S. João Bosco,
Pai, mestre e amigo dos jovens,
disseste e testemunhaste com a tua vida
que “quem ama educa”.
Ajuda-nos a ser
apaixonados educadores
à vida plena e abundante do Evangelho,
educadores à justiça e à paz,
educadores à solidariedade
para com quem é mais fraco.
O teu exemplo ajuda-nos
a amar intensamente
o Senhor da vida,

a propor aos rapazes que encontramos,
o Oratório como,
Casa que acolhe,
Paróquia que evangeliza,
Escola que prepara para a vida,
Pátio para encontrar-se
como amigos na alegria.
Guia-nos pelos caminhos
de uma vida santa
para que possamos saborear
a alegria do Paraíso
agora e na eternidade.

