LARES DOM BOSCO
Movimento de pastoral familiar.
SSCC da Espanha
Andrés e Carmen.
Pozoblanco (Córdoba)

Apresentação pessoal
Somos Andrés e Carmen, um casal de Pozoblanco. Há 10 anos, decidimos
fazer parte dos Lares Dom Bosco. Sentíamos a necessidade de nos formar
como casal e buscar ajuda e apoio na fé com outros casais com inquietações
semelhantes. E foi isso que encontramos nos Lares Dom Bosco.

O que são os “Lares Dom Bosco”?
 Lares Dom Bosco é um movimento eclesial de pastoral familiar salesiana.
Nasceu em 1965 das mãos dos Salesianos Cooperadores. Hoje estende-se a
oito países. Na Espanha, o movimento é formado por 100 grupos de casais.
 Lares Dom Bosco organiza-se em grupos de casais, que aceitando
livremente o seu espírito, querem trilhar um itinerário sério de crescimento
familiar humano, cristão e salesiano. Sentimo-nos em comunhão com todos
os grupos da Família Salesiana, em especial com a Associação dos SSCC,
que são nossos animadores.
 O nome de LARES faz uma referência especial à família, Igreja doméstica. E
DOM BOSCO expressa que o nosso seguimento de Cristo se inspira no
espírito evangélico do Santo.
 Temos por base o nosso Ideário. Vivemos a espiritualidade do Sistema
Preventivo. Procuramos criar um ambiente de família aproveitando todos os
recursos que nos oferecem o amor, a razão e a vida de fé. Buscamos,
sobretudo, a força educativa própria das situações ordinárias de cada dia.
Para nós, pertencer aos Lares Dom Bosco significou crescer como pessoas,
como casal e como família.

Processos básicos da vida do Movimento
 Uma reunião mensal do grupo,
em que compartilhamos um tema
trabalhado anteriormente por
cada um dos casais do grupo.
Acompanha-nos um sacerdote
conselheiro.
 O processo formativo dos
Lares Dom Bosco passa por
três etapas complementares com
objetivos e temas específicos:
 Etapa de iniciação. É uma etapa para formar grupo, crescer em
confiança entre seus membros e iniciar-se no trabalho pessoal e
grupal. Esta etapa preocupa-se com a formação humana e cristã, a
vida familiar e o conhecimento dos Lares e da Família Salesiana. Dura
certa de três anos.
 Etapa de consolidação. É a etapa para descobrir e viver a família como
Igreja doméstica salesiana. As experiências dos grupos consolidados
ajudam os novos grupos que se incorporam.
 Etapa de compromisso e difusão. Tem um caráter difusivo e apostólico,
compartilhando o que receberam e preocupando-se com a ação
pastoral em favor dos demais. A partir dela, os grupos continuam a
amadurecer na idade, na experiência de convivência e de ajuda
recíproca, na vida de fé e de amor, e no testemunho.
 O grupo constitui um grande apoio à vida matrimonial e familiar:
 Compartilham-se vivências e problemas.
 Cresce-se na confiança e na fé.
 Ampliam-se a visão da realidade e
o conhecimento da Igreja.
 O sentido de pertença torna-se
sempre mais intenso, porque os
outros casais acabam por ser
parte da gente.
 Os encontros fazem do grupo uma
nova família, a família dos Lares.
Neles, sente-se a presença do
Senhor.

Valores especialmente importantes na experiência dos Lares
 O amor do dia a dia, baseado no diálogo e na confiança.
 A fidelidade ao amor, retribuindo o amor com mais amor.
 A Comunicação sincera que ajuda a crescer em comunhão conjugal.
 O encontro, momento de intimidade no qual se revê o projeto de vida em comum.
 A vivência do carisma salesiano tão importante para o ambiente familiar.
 A integração dos filhos numa comunidade mais ampla.
 A experiência de Igreja doméstica.
 A fortaleza que anima a dar testemunho e evangelizar.
 A gratuidade das relações.
 O aprofundamento dos valores do amor conjugal.
 A experiência de um amor que nos conduz a Deus.
 Sentir-nos agentes de mudança em favor dos filhos e das famílias.

Olhando para o futuro: para onde
caminhamos?
 Consolidar nossa identidade como
movimento de pastoral familiar na FS.
 Continuar e consolidar a nossa
participação na pastoral familiar da
Igreja local (paróquias e dioceses).
 Testemunhar a beleza e o sentido da nossa maneira de entender e viver a
família, colocando Deus no centro da nossa relação familiar.
 Acompanhar os jovens durante o noivado e na preparação para o
matrimônio, facilitando a formação de novos grupos de Lares.
 Comprometer-nos no acompanhamento dos casais feridos, especialmente
em seu estado inicial; inclusive dos casais que se romperam.

Conclusão
Dom Bosco dizia-nos: Quantas almas podem ser atraídas com o bom
exemplo!
A partir dos Lares procuramos oferecer o bom exemplo no qual cremos e no
qual crescemos. Uma feliz experiência da Família Salesiana que ainda pode
dar mais de si. Contem com os Lares para isso.

