




3

3
PRESENTACIÓN   
APESENTAÇÃO DOS DIAS DE ESPIRITUALIDADE 2023

Boa tarde, bom dia desde Valdocco, a casa de Dom Bosco. Boa tarde a todos 
vocês, aos presentes e aos que nos seguem pelas redes sociais. 
Cumprimento-os fraternalmente em nome de toda a equipe do Secretariado 
do Reitor-Mor para a Família Salesiana, e de todos aqueles que colaboram 
na preparação e realização destes Dias de Espiritualidade, que são muitos, 
coordenados pelo P. Alejandro Guevara.
Gostaria de agradecer a todos eles pelo entusiasmo e empenho neste evento 
(que chegou à 41ª edição), que celebra a profunda comunhão existente entre 
todos os Grupos e com todos os continentes, e alimenta a nossa espiritualidade 
comum a serviço da missão.   
Nestes dias estarão reunidos os representantes de mais da metade dos Grupos 
ofi cialmente reconhecidos, mas nos sentimos muito próximos aos milhares de 
pessoas que celebrarão estes Dias em diferentes partes do mundo. Durante estes 
dias viveremos o nosso próprio Pentecostes especial, movidos pelo Espírito de 
Deus que enche o universo, ainda saboreando o bom gosto que a fi gura de São 
Francisco de Sales nos deixou durante o ano passado.  
Foi o próprio Reitor-Mor quem nos propôs como saudação natalícia do ano uma 
das vertentes centrais da espiritualidade de Francisco de Sales: a dignidade 
da vocação laical, um chamado à santidade porque o Senhor chama a todos 
a viverem a plenitude do Evangelho. O Concílio Vaticano II colocou os leigos 
cristãos em seu devido lugar no interior do Povo santo de Deus. Desde então, 
o Magistério da Igreja não deixou de enfatizá-lo, mesmo que as ações nem 
sempre tenham estado à altura das palavras. O Reitor-Mor convida-nos a ser 
“fermento na família humana de hoje”, para valorizar em sua justa medida a 
dimensão leiga da Família Salesiana.
Não podemos ignorar a ampla visão de Dom Bosco sobre a missão da Igreja, 
particularmente a sua missão pelos jovens. No processo diocesano em que foi 
reconhecido a heroicidade das suas virtudes, uma testemunha, explicando a 
intervenção policial que ocorreu no Oratório em 1860, escreveu: “Dom Bosco, na 
realidade, havia se tornado o líder do movimento leigo-católico em Turim.     
Ver Dom Bosco envolver os leigos em sua missão educativa e contemplar a 
amplitude da sua visão carismática deve guiar-nos nestes dias de refl exão.
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Eis alguns dos pontos a serem considerados: a situação atual dos leigos na 
Igreja, a identidade do leigo cristão com espírito salesiano, a complementaridade 
entre consagrados e leigos, a missão e a formação compartilhada, o caminho 
sinodal a percorrer juntos, os campos em que os leigos não podem deixar de se 
comprometer, os processos educativos a serem fortalecidos nos jovens para se 
tornarem leigos cristãos comprometidos, a espiritualidade leiga...
O nosso encontro terá como centro a Estreia do Reitor-Mor e o comentário que 
ele nos fará sobre a carta que endereçou a toda a Família Salesiana.
Os membros da Mesa redonda haverão de ajudar-nos em nossa reflexão. E nós 
nos iluminaremos reciprocamente em nosso trabalho de grupo e conhecendo 
algumas experiências juvenis. Também procuraremos conhecer-nos mais 
(pedimos a cinco grupos que apresentassem sua vida e missão). Tudo isso numa 
atmosfera de família, oração e partilha em que poderemos ter uma experiência 
significativa do que diz a Estreia: “Ser fermento”. O nosso encontro será um 
exercício precioso de “ser fermento na família humana de hoje”.
O desejo do grupo organizador é vivenciá-lo intensamente. Obrigado pela 
participação de vocês e pelo entusiasmo que vamos incutir um no outro. Bem-
vindos, bem-vindas. 
Sintam-se em casa. Maria Auxiliadora, desde o seu Santuário, abençoe a todos 
nós. De fato, ela será a Mestra que nos ajudará a compreender tantas coisas que 
o Espírito despertou em Dom Bosco e em todos aqueles que colaboraram com 
ele para dar uma fisionomia eclesial à Obra Salesiana. Sejam-lhes muito bons 
estes Dias.
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CONCLUSÃO DO ANO SALES 2022  

Estamos encerrando um Ano muito frutuoso dedicado ao nosso patrono, São 
Francisco de Sales. O Ano começou com a Estreia do Reitor-Mor, “Fazer tudo 
por amor, nada por força”, e com a inauguração da exposição sobre Francisco de 
Sales no Museu Casa Dom Bosco, com preciosas exposições não só de nossas 
coleções, mas também das da Visitação.

Agradecimentos especiais ao P. Michele Molinar e à sua equipe pela série 
de vídeos sobre o nosso santo, e ao P. Silvio Roggia e a todos aqueles que 
trabalharam com ele para torná-los disponíveis para a Família Salesiana em 
cinco idiomas. Agradecemos também a todos os nossos autores que publicaram 
vários livros sobre o nosso Santo.

Vários grupos fi zeram peregrinações e exercícios espirituais em Annecy, e aqui 
devemos incluir aquele feito pelo Reitor-Mor e seu conselho sob a guia do P. 
Morand Wirth.

Certamente um dos destaques do Ano foi o Congresso Internacional sobre 
São Francisco de Sales realizado na UPS, de 18 a 20 de novembro de 2022, 
com a participação de cerca de 14 congregações, institutos e associações 
inspiradas em Francisco de Sales. Foi um belo momento de comunhão em 
torno da nossa herança comum e também um momento histórico, pois foi a 
primeira vez que um encontro desse tipo foi possível nos últimos 400 anos. 
Particularmente impressionante foi a forma como a pedagogia salesiana da 
graça e da liberdade continuou a emergir nas diversas intervenções.

Enfi m, o Papa Francisco deu-nos o presente da sua bela carta apostólica Totum 
amoris est no 4º centenário da morte do Salésio. Mais uma vez encontramos 
uma refl exão sobre o método de Francisco de Sales, um método que “renuncia 
à severidade e se baseia plenamente na dignidade e nas capacidades de uma 
alma devota”, um método enraizado no próprio caminho de Deus conosco, 
Deus que nos atrai não com “correntes de ferro”, mas através de “convites, 
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atrações encantadoras e santas inspirações “. Um método que deixou sua 
marca duradoura na história da espiritualidade e da educação - como no caso 
de nosso próprio Dom Bosco, gentilmente citado pelo Papa.

Ainda que o Ano dedicado ao nosso patrono esteja chegando ao fim, o convite 
para aprofundar a nossa compreensão da sua herança e torná-la nossa 
continua a ser oportuno e relevante. O amor de Deus supera as diferenças 
no nível social e no contexto cultural para dar frutos de diversas maneiras. 
Se Francisco pôde superar as barreiras e preconceitos mais difíceis com a sua 
paciência e gentileza, também nós podemos fazê-lo em nosso tempo. Pois 
“Tudo pertence ao amor”.

Agradeçamos a Deus pelo dom do nosso grande patrono e pela contínua 
fecundidade apostólica da sua vida e da sua obra.
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Orientações para o trabalho em grupo-1
SOBRE A ESTREIA 2023 
Grupos linguísticos
1. Dedicar os primeiros minutos para a apresentação pessoal dos membros do 
grupo: nome, procedência, grupo da Família Salesiana, motivação para participar 
nos Dias, 
2. Cada participante do grupo partilha dois aspectos mais signifi cativos da 
Estreia que mais ajudem A VALORIZAR A DIMENSÃO LAICAL da Família Salesia-
na. Ao fi nal, o grupo escolhe OS TRÊS ASPECTOS MAIS INDICADOS.
3. Cada participante do grupo indica DOIS DESAFIOS para viver melhor a dimen-
são laical no interior da Família Salesiana. Ao fi nal, o grupo escolhe OS TRES 
DESAFIOS MAIS INDICADOS.

PROCESSO DO TRABALHO 
A. O grupo escolhe um secretário (S) e um moderador (M)
- O secretário anota sinteticamente o que se fala no grupo 
- O secretário envia ao mail gsfs@famigliasalesiana.org 

- Indica o grupo de trabalho. 
- Apresenta os 3 aspectos mais indicados que ajudem a valorizar a dimen-

são laical da Família Salesiana. 
- Indica os 3 desafi os que a laicidade apresenta a nossa Família Salesiana.  

LOCAL DA REUNIÃO  
ITALIANO 1 Sala Don Bosco ESPAÑOL 1 Sala Colazione
ITALIANO 2 Sala Don Bosco ESPAÑOL 2 Sala Colazione
ITALIANO 3 Sala Don Rua ESPAÑOL 3 Sala Colazione 
ITALIANO 4 Sala Don Rua
ITALIANO 5 Sala Albera  FRANÇAIS 1 Uffi cio 1 piano  
ITALIANO 6 Sala Ricaldone 
ITALIANO 7 Sala Ricaldone ENGLISH 1 Sala Comunitá 
ITALIANO 8 Sala Rinaldi ENGLISH 2 Sala Ricceri 
ITALIANO 9 Sala Ziggiotti ENGLISH 3 Sala ADMA 
ITALIANO 10 Sala Ziggiotti 

PORTUGUÊS 1 Sala Missioni 

HORA DO GRUPO
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SALA MISSIONI

SALA DON BOSCO
SALA DON RUA
SALA ALBERA
SALA RICADONE
SALA RICCERI

SALA RINALDI
SALA ZIGIOTTI
SALA COLAZIONE
UFFICI 1 PIANO
SALA ADMA
SALA COMUNIA’

VOI SIETI QUI
TEATRO
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O momento atual dos leigos na Igreja deve ser visto à luz da viagem da Igreja, 
a partir da experiência do Concílio Vaticano II. Encontramos aqui o início de 
uma refl exão que continua não só a enriquecer o pensamento e a refl exão, mas 
sobretudo a lançar uma luz sempre nova sobre a identidade e a ação dos leigos 
e de toda a comunidade crente. Limitar-me-ei a três núcleos.

A. O primeiro documento após o Concílio Vaticano II que trata da vocação dos 
leigos de uma forma muito cuidadosa e profunda é a Exortação Apostólica 
CHRISTIFIDELES LAICI (30 de Dezembro de 1988). A imagem que guia este 
documento é a da parábola da vinha e dos vinhateiros, uma imagem muito 
evocativa. Aqui estão os cinco pontos deste documento.

1. Cristo é a vida e nós somos os ramos. A dignidade dos fi éis leigos na Igreja 
provém do facto de todos nós, através do baptismo, fazermos parte da Igreja, o 
Corpo Místico de Cristo. Somos fi lhas e fi lhos no Filho. Somos templos vivos e 
santos do Espírito, participando no ofício sacerdotal, profético e real de Jesus 
Cristo.

2. Esta identidade é alimentada pela única videira, Cristo, e fá-lo através da 
participação ativa na vida da Igreja-Comunhão. 

3. É uma participação ativa e vivifi cante: somos todos constituídos, escolhidos, 
para ir e dar frutos na lógica da corresponsabilidade na Igreja-Missão.

4. Os trabalhadores da vinha são chamados a ser bons administradores da 
multiforme graça de Deus na variedade das suas vocações e carismas.

5. Para que esta viagem dê frutos, há necessidade de processos e experiências 
de formação.

É muito importante recordar este primeiro grande documento porque clarifi ca 
imediatamente a identidade com a sua dimensão radical, com a perspectiva 
missionária, indicando a responsabilidade de gerir compromissos, bem como a 
responsabilidade de se formar para viver hoje este apelo.

6

TA
V

O
LA

 R
O

TO
N

D
A

O MOMENTO ACTUAL DOS LEIGOS NA 
IGREJA

Don Fabio Attard sdb

PAINEL DE DISCUSSÃO
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B. Um segundo documento nesta viagem eclesial: a Exortação Apostólica 
EVANGELII GAUDIUM do Papa Francisco. Três breves pontos.

1. Comentando o tema dos leigos, citando CHRISTIFIDELES LAICI, o Papa 
Francisco, antes de mais nada, esclarece a sua identidade, utilizando a imagem 
de “intimidade itinerante” e “comunhão missionária”: duas frases, um programa.

A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante, e a comunhão 
«reveste essencialmente a forma de comunhão missionária». (Christifideles laici 
n.32). Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o 
Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem 
repugnâncias e sem medo. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se 
pode excluir ninguém. (Evangelii gaudium n.23)

2. A segunda referência é a dos desafios, com um longo caminho a percorrer. 
E o Papa identifica três fatores que precisam de ser reforçados: a consciência 
da própria vocação mais manifestada, a falta de formação e, finalmente, a 
penetração dos valores cristãos no mundo social, político e económico: Cresceu a 
consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Embora não suficiente, 
pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arreigado sentido de 
comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, 
da celebração da fé. Mas, a tomada de consciência desta responsabilidade laical 
que nasce do Baptismo e da Confirmação não se manifesta de igual modo em toda 
a parte; nalguns casos, porque não se formaram para assumir responsabilidades 
importantes, noutros por não encontrar espaço nas suas Igrejas particulares 
para poderem exprimir-se e agir por causa dum excessivo clericalismo que os 
mantém à margem das decisões.

Apesar de se notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, 
este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo 
social, político e económico; limita-se muitas vezes às tarefas no seio da Igreja, 
sem um empenhamento real pela aplicação do Evangelho na transformação da 
sociedade. A formação dos leigos e a evangelização das categorias profissionais 
e intelectuais constituem um importante desafio pastoral. (Evangelii gaudium 
n.102)

3. O terceiro ponto é a resposta aos pobres. É um privilégio que os leigos 
assumem, mas não acaba por ser uma área reservada aos leigos, mas é um apelo 
a ser assumido por toda a comunidade crente.
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Embora se possa dizer, em geral, que a vocação e a missão próprias dos fi éis 
leigos é a transformação das diversas realidades terrenas para que toda a 
atividade humana seja transformada pelo Evangelho, ninguém pode sentir-
se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. (Evangelii 
gaudium n.201)

Vamos resumir o núcleo que o Papa Francisco nos deixa em EVANGELII 
GAUDIUM: a consciência progressiva da própria identidade - comunhão e 
missão - precisa de ser reforçada na assunção de responsabilidade. E a resposta 
aos pobres é um campo de prova.

C. Finalmente, esperamos ter tempo para explorar a terceira fonte: o atual 
Caminho Sinodal da Igreja, que nos mostra alguns caminhos para um caminho 
de complementaridade entre consagrados e leigos, que a nível da Família 
Salesiana nos
desafi a de uma forma concreta. Neste contexto eclesial atual, descobrir as 
convergências do nosso caminho com e dentro do caminho eclesial é um apelo 
e uma graça a que não podemos renunciar.

Que sentido tem hoje, em meio à caminhada sinodal da Igreja, falar de 
identidade do leigo cristão com estilo salesiano?
Antes de mergulhar na refl exão sobre a fi gura do leigo cristão, sobre o seu 
papel na missão apostólica da Igreja, sobre a sua dignidade e marca distintiva, 
sobre o que distingue “o estilo salesiano”, é oportuno perguntar-nos as razões 
da escolha deste tema para a nossa refl exão durante os Dias de Espiritualidade 
da Família Salesiana de 2023.

Questionamo-nos sobre esta identidade antes de tudo porque “com humilde e 
alegre gratidão reconhecemos que Dom Bosco, através da iniciativa de Deus 
e da mediação materna de Maria, deu origem na Igreja a uma experiência 
original de vida evangélica”, que hoje toma a forma de uma “família apostólica”, 
composta tanto por Institutos de Vida Consagrada, religiosos e seculares, 
como por associações apostólicas laicais. Tanto a Família Salesiana como o 

A IDENTIDADE DO LEIGO CRISTÃO COME 
ESTILO SALESIANO

Renato Cursi

PAINEL DE DISCUSSÃO
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com a palavra “leigo”.
Em segundo lugar, precisamente porque esta família tem uma presença 
significativa de membros leigos, creio poder dizer que reconhecemos juntos 
a necessidade de voltar às origens, não apenas etimológicas e históricas, mas 
ainda mais teológicas e eclesiológicas, da palavra “leigo” e do seu significado 
para nós hoje. Ainda faz sentido falar em “leigo” hoje? Quanto influencia, em 
nossa compreensão desta palavra, o uso que desde a algum tempo o mundo 
faz dela para descrever tudo o que renega a dimensão transcendente e da fé, 
etsi Deus non daretur?

Em terceiro lugar, falamos hoje do leigo “na Igreja” para ir além das questões e 
desafios da nossa realidade local, inspetorial ou da Família Salesiana, ou seja, 
para compreender a especificidade desta palavra no contexto mais amplo e 
universal da Igreja, permitindo-nos ser iluminados pelo Espírito, pela Palavra 
de Deus e pelo Magistério. A Família Salesiana, de fato, vive “a serviço da 
missão da Igreja, especialmente no vasto mundo da juventude, dos ambientes 
populares, dos pobres e das populações ainda não evangelizadas”.

Em quarto lugar, creio que todos nós aqui sentimos a urgência de uma 
maior contribuição dos leigos tanto no apostolado da evangelização quanto 
na animação cristã da chamada “ordem temporal”, mas ao mesmo tempo 
reconhecemos também a necessidade de promover na Igreja e na Família 
Salesiana uma visão comum dos critérios aos quais esta contribuição deve se 
referir e das diretrizes que deve seguir.

Enfim, reconhecemos também que «a contínua experiência ‘sinodal’ despertou 
nos fiéis leigos a idéia e o desejo de envolver-se na vida da Igreja, em seu 
empenho no mundo contemporâneo e na sua ação pastoral no campo». 
Perguntamo-nos, então: «Qual pode ser a contribuição específica do leigo 
cristão com estilo salesiano para a caminhada sinodal da Igreja neste tempo»?
Nos anos do “fim da história” e das ideologias do século XX, no tempo das 
“paixões tristes” e da “modernidade líquida”, os grandes desafios existenciais, 
juntamente com os da sobrevivência da humanidade e da criação, giram em 
torno do grande tema da identidade.
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Quem sou eu? Esta é a grande questão, da qual hoje tendemos a fugir, ou em 
torno da qual, muitas vezes com sofrimento extremo, agitamos infi nitamente 
os nossos cérebros, com contínuas respostas inacabadas. Uma questão que 
muitas vezes se transforma em: “Quem sou eu para ti/vós?”, evidenciando a 
necessidade de ter uma identidade reconhecida. O Papa Francisco pede aos 
jovens, e a nós Família Salesiana que estamos a seu serviço, que reformulemos 
assim esta pergunta: “Para quem sou eu?”.
“Para quem somos nós”, cristãos leigos com estilo salesiano, neste tempo 
kairológico da “sinodalidade missionária”? Também nós, como sugere o Papa 
Francisco aos jovens, apontando o exemplo de Maria, devemos responder 
usando ao mesmo tempo a linguagem da mente, a linguagem do coração e a 
linguagem das mãos.
Com estas motivações, estas perguntas e com este horizonte, propomos 1) 
entender por que a Igreja nos fala do “leigo” como vocação, 2) refl etir tanto 
sobre as formas e modos desta vocação quanto sobre os critérios e orientações 
que a Igreja lhe oferece, para fi nalmente 3) compreender o que signifi ca vivê-
la em estilo salesiano, e 4) permitir-nos ser desafi ados por algumas pistas de 
trabalho para um futuro sinodal.

ALGUMAS PREMISSAS INEVITÁVEIS...
1. O cristianismo tornou-se um estranho... o Evangelho, sobretudo, continua a 

ser um livreto fechado... na maioria das vezes, o que está em circulação corre 
o risco de ser uma caricatura e até mesmo uma deformação, uma mistura 
de ressonâncias, intimismos, privatismos, particularismos emotivos... E 
sofremos, então,  a redução do cristianismo à “moral privada”, individual, à 
moralidade da proibição... colocando muito em segundo plano o elo vital 
entre fé e vida que implica a vida “por inteiro”, o elo entre fé e história que 
signifi ca política, sociedade, economia, educação, profi ssão, trabalho..., o 
elo entre fé cristã e o futuro do cosmos, da terra, de todas as outras formas 
de vida (muito presente nas primeiras comunidades cristãs e nos Padres).

2. No agora defi nitivo colapso de uma sociedade em que o cristianismo se 
tornou uma “ideologia dominante”, “não se pode mais falar das coisas de 

EMPENHO APOSTÓLICO DOS LEIGOS, HOJE

Lorenzo Biagi 

PAINEL DE DISCUSSÃO
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fé como se falava nos dias do cristianismo” (O. Clément). «Estamos a viver, 
não simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança de época», 
observa o papa Bergoglio. E evidencia que «Já não estamos na cristandade! 
Hoje, já não somos os únicos que produzem cultura, nem os primeiros nem os 
mais ouvidos. Por isso precisamos duma mudança de mentalidade pastoral, 
o que não significa passar para uma pastoral relativista. Já não estamos 
num regime de cristandade, porque a fé – especialmente na Europa, mas 
também em grande parte do Ocidente – já não constitui um pressuposto 
óbvio da vida habitual; na verdade, muitas vezes é negada, depreciada, 
marginalizada e ridicularizada» (à Cúria Romana, 21 de dezembro de 
2019). Não se trata apenas de ‘técnicas’, mas antes de tudo de ‘conteúdos’, 
ou seja, se pararmos no método acaba-se por ‘adaptar-nos’ e isso é tudo, 
‘conformar-nos’ às figuras ‘dominantes’; o que deve ser feito é repensar 
profundamente os conteúdos da fé como propõe Francisco na Evangelii 
gaudium: o kerygma é social e a ‘hierarquia da verdade’ sobre a qual fazer 
uma nova formação... Mas nesta frente a estreia do Reitor-Mor também é 
muito pertinente e franca.

3. “Não se deve acreditar por um antigo hábito “, escreveu Andrej Sinjawski do 
gulag siberiano, não por causa da angústia que se sente diante da morte, 
não de qualquer modo, portanto, não porque alguém nos está forçando... 
Hoje, de fato, o cristianismo é cada vez mais fruto de uma livre escolha... 
Escreve P. Berger: «Embora de forma imprevista tenhamo-nos tornado 
contemporâneos dos primeiros cristãos, que viviam no mundo greco-
romano marcado por um pluralismo vivo e para os quais a fé cristã só era 
possível como opção deliberada». É isto que faz toda a diferença para o 
leigo de hoje! Isto significa repensar e rearticular toda a nossa educação e 
pedagogia cristã.

4. O leigo cristão deve aprender a viver num mundo em que Deus não dá 
mais forma à cultura: ele vive entre os homens num mundo em que Deus 
não é mais uma hipótese óbvia... É um estilo novo para nós, que requer 
«escuta atenta, por parte de quem anuncia e do magistério, das muitas 
formas de expressão do significado da fé», renunciando a «oprimir num 
rígido edifício doutrinal». A fé não se impõe, mas se propõe (W. Kasper). 
Não se trata de recristianizar o mundo em vista de uma nova cristandade, 
mas de inaugurar uma nova forma de vida a serviço do Reino anunciado e 
inaugurado por Jesus.

5. Início de um processo fundamental: a “desprivatização” da fé cristã, que 
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pretende superar o rigorismo individualista da salvação cristã, partindo 
hoje do signifi cado evangélico da conversão para agir em uma praxe 
messiânica de amor. Do rigorismo à radicalidade da vida cristã.

6. Uma nova responsabilidade social. Um novo estilo para todos os cristãos 
a quem é confi ada a responsabilidade de uma questão tão central como a 
conexão social e a maneira de tratar os outros: o refugiado, o requerente 
de asilo, o muçulmano, a terra que nos acolhe... E um novo estilo torna-
se necessário também para a teologia, chamada a «ativar o potencial 
crítico-contemplativo». «O “sair de si para os outros” não só caracteriza 
corretamente uma dinâmica cristã induzida pela Sagrada Escritura, mas 
constitui o núcleo da autêntica humanidade. Portanto, falamos também – 
com referência a uma mística de fraternidade – de uma passagem “crítico-
contemplativa”».1 A nova responsabilidade social chama-se Fraternidade. E 
essa responsabilidade inclui a misericórdia e a solicitude pelos pobres, sair 
para as periferias existenciais, cuidar dos doentes e do acompanhamento 
das famílias, a condenação da corrupção e da injustiça, o desmascaramento 
das opções políticas e econômicas mortíferas, a busca da paz e da unidade 
dos cristãos... Todos eles, âmbitos em que o fermento do leigo pode fazer 
fl orescer novamente o sentido e o valor da vida...

O ESTILO DO LEIGO EMPENHADO
Por isso, é mais do que evidente que Jesus pregou o Reino de Deus e não a 
si mesmo, escreve o Reitor-Mor. Isso implica em expurgar a proposta e ir ao 
coração do estilo de Jesus: a causa do Reino que Jesus vive como uma causa 
digna do dom de uma vida! Transmitir e apaixonar-nos pela causa do Reino!
1. Como o de Jesus, a sua primeira imagem é a hospitalidade. A hospitalidade 

apresenta-se como uma oferta: a simetria permite oferecer ao outro a 
oportunidade de se expressar e compartilhar algo, de modo que eu, por 
minha vez, me torno seu hóspede.

2. Transformação com discrição, mas com radicalidade das relações humanas. 
Um leigo que, antes de tudo, assume tecer relações, hoje degradadas, 
dilaceradas e fonte de sofrimento, onde é inútil buscar soluções em «condutas 
e formas superadas que nem mesmo culturalmente têm capacidade de 
signifi catividade» (Papa Francisco). Amor social e cívico (cf. Laudato Si’)

3. A sequela místico-política como fi gura do empenho do cristão. A proposta 

1  C. THEOBALD, Fraternità, Qiqajon, Magnano, 2016, pp. 81-82.
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do teólogo J.-B. Metz: a «mística dos olhos abertos»2 que entende fazer 
convergir, através de uma eloquente analogia, a mística (muitas vezes 
representada com os olhos fechados para o mundo) e os  olhos abertos, ou 
seja, atenção ao mundo, à história, ao homem e à encarnação que continua na 
história, abrindo-a à redenção. Uma espiritualidade concreta e responsável: 
ela é autenticamente católica porque interrompe teologicamente «o 
sempre crescente dualismo entre a história da fé e a história da vida, entre 
o mundo da fé e o mundo da razão, entre a profissão de fé e a experiência». 
«O primeiro olhar de Jesus é um olhar messiânico. Não é antes de tudo para 
o pecado dos outros, mas para o seu sofrimento. Jesus oferece e aperfeiçoa 
em sua pessoa o paradigma de «uma mística bíblica da justiça; é a paixão 
de Deus no sentido de compaixão, de mística prática da compaixão».

4. Os “indicadores” do empenho apostólico dos leigos. O princípio supremo 
do ensinamento social da Igreja é o mandamento do amor, que por si só 
seria suficiente para fazer a diferença em relação às muitas ideologias dos 
nossos dias. Relacionados a isso estão: 1. o reconhecimento da dignidade 
humana; 2. a opção preferencial pelos pobres; 3. a destinação universal dos 
bens; 4. o bem comum; 5. a solidariedade; 6. a subsidiariedade; 7. o cuidado 
com a casa comum.

5. Aspectos nos quais se empenhar: a forma de vida, especialmente os leigos 
ligados ao carisma salesiano devem “fazer comunidade” – ser tecelões 
de relações (ressignificar hoje, o sentido da “família salesiana”); a vida 
profissional (para um «trabalho livre, criativo, participativo e solidário»); 
o âmbito da participação civil (...cidadãos honestos..., enfrentar a crise 
da conexão de cidadania participativa...); as novas pobrezas educativas 
(dos jovens, mas também dos adultos! ); a economia do dom (não o 
assistencialismo, mas a geração do valor da conexão); as profissões de 
cuidado da pessoa (uma emergência destinada a aumentar...); a transição 
ecológica (que é, antes de tudo, uma conversão ecológica das pessoas e das 
nossas estruturas...).

 

2  J.-B. METZ, Mistica degli occhi aperti, Queriniana, Brescia 2013, pp. 17-18.
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Boa tarde. Antes de começar a minha apresentação, gostaria de expressar a 
minha gratidão por poder estar aqui com vocês. Estou muito lisonjeada, e não 
negarei que estou um pouco nervosa, por compartilhar a palavra com as pessoas 
que estão ao meu lado. Espero sinceramente que a minha experiência, que é 
o que estou oferecendo a vocês hoje, os ajude a reafi rmar a própria vocação 
salesiana: somos “sinais e portadores do amor de Deus aos jovens”.

Quando recebi o convite do P. Joan Lluis Playá, pensei: com o que posso 
contribuir para os Dias de Espiritualidade da Família Salesiana de 2023? Como 
posso contribuir para a refl exão sobre os processos educativos para fortalecer 
a sensibilidade dos jovens a serem protagonistas leigos da transformação 
social?

Antes de começar a escrever, consultei os diferentes signifi cados que o dicionário 
RAE oferece sobre a palavra processo, e cheguei a estes:  

1. Ação de seguir em frente.
2. O curso do tempo.
3. O Conjunto de fases sucessivas de um fenômeno natural ou de uma operação 
artifi cial.
4.  A ação de seguir uma série sem fi m de coisas.

Depois de lê-los, escrevi a minha própria defi nição: “Um conjunto de ações que 
acontecem com o tempo, que nos fazem avançar e que não têm fi m”. Mas não 
estava muito convencida porque nem o objetivo dessas ações, nem a fi nalidade 
das mesmas foram defi nidos...

Qual poderia ser o objetivo de um processo pastoral salesiano com crianças, 
adolescentes e jovens? Para mim é claro: Da mihi animas caetera tolle: A 
salvação das crianças e dos jovens que Deus nos confi ou.

É verdade que às vezes é difícil colocá-lo em prática por muitas razões: a frieza 
em relação à religião e o cansaço emocional que a COVID tem gerado, entre 

PROCESSOS EDUCATIVOS PARA FORTALECER NOS 
JOVENS A SENSIBILIDADE PARA SEREM LEIGOS 
PROTAGONISTAS DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Susanna de Torres

PAINEL DE DISCUSSÃO
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outras, fazem-me pensar se os destinatários do nosso trabalho “querem ser 
salvos”, pelo menos da forma como lhes propomos. Acredito que estamos a viver 
tempos de mudança e que alguns dos esquemas práticos, não fundamentais, 
precisam ser transformados. Nossos jovens ainda precisam de nós e eles nos 
convidam a “aguçar os nossos ouvidos” e “alargar ainda mais os nossos corações”.

Quando falamos de processos pastorais na escola, eu pessoalmente distingo 
quatro círculos concêntricos que cercam a vida dos nossos jovens. Se me 
permitem, eu lhes darei os nomes dos pilares de cada obra salesiana: Pátio 
seria o círculo externo; Casa seria o segundo deles; Escola, o terceiro, e Igreja, 
o mais próximo e íntimo de todos. Começo detalhando cada um deles:

O círculo mais externo, o do Pátio, representa a pastoral do ambiente; uma 
pastoral festiva, proativa e não-invasiva. Uma pastoral que vibra graças ao 
sacramento salesiano da presença de que fala o Reitor-Mor. Uma pastoral 
que oferece aos nossos jovens propostas corajosas através do Bom Dia, dos 
programas, das campanhas de solidariedade... Uma pastoral que cultiva o 
sentido de pertença à obra salesiana através da proximidade e dos simples 
detalhes... Uma pastoral afetiva e próxima, muitas vezes um “primeiro anúncio”. 
Uma pastoral que responde à pergunta: O que podemos propor a esses jovens 
que seja próximo e atraente para eles?

O segundo círculo, o da Casa, surge espontaneamente se o do pátio convocar 
e fizer deles os protagonistas. Este é o início do prazer dos nossos jovens 
“por estar”, “por sentir-se parte de”. Neste processo, é muito importante que 
os educadores observem: O que nos pedem os jovens mais abertos à nossa 
proposta? Que lugar vamos oferecer a eles para poderem continuar a crescer 
em sua fé?

É aqui que aparecem as propostas mais pessoais: participação em 
celebrações, em experiências da inspetoria ou da diocese, assumindo algumas 
responsabilidades pastorais, etc.

A círculo Escola, central no trabalho de grupo, num projeto gradual onde o 
jovem, a partir da liberdade, e de acordo com a idade e momento evolutivo, 
pode crescer junto com outros, assumindo responsabilidades que o ajudam 
em sua vida de fé. Seria como as Companhias de Valdocco... Estes jovens são 
o nosso “Miguel Rua”, aqueles que “fazem meio a meio conosco”. Eles são 
corresponsáveis pelo nosso trabalho educativo-pastoral.

E, por último, chegamos ao círculo Igreja, centrado no trabalho pessoal. O 
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jovem, depois de ter experimentado tudo o que a casa salesiana tem a oferecer 
nas etapas anteriores, encontra-se com uma proposta de acompanhamento 
espiritual. Que projeto pessoal Deus tem para você? De que forma você pode 
ser “como o bom fermento que ajuda o pão da Família Humana a crescer e se 
tornar maior e mais saboroso”?

A permanência neste último círculo não é eterna.  Quando concluem a formação 
conosco e começam o seu próprio voo, abre-se um novo horizonte no qual 
sentem a escola salesiana como o seu lar, como um lugar seguro aonde podem 
voltar... e aqui surge um grande desafi o: o que podemos continuar a oferecer 
a esses jovens? Como podemos acompanhá-los em seu processo de ser “bons 
cristãos e honestos cidadãos”?

Retomo a minha defi nição de processo: “Um conjunto de ações que se 
desenvolvem ao longo do tempo, que nos fazem avançar, que não têm fi m 
e cujo objetivo é a salvação dos jovens que Deus nos confi ou”.  É necessário 
continuar a fomentar sinergias entre nós, Família Salesiana, para que os jovens 
que deixam nossas escolas encontrem uma comunidade onde vivam e celebrem 
a sua fé, onde redescubram as “suas raízes” e se tornem homens e mulheres 
capazes de transformar a sociedade em chave evangélica.

Concluo a minha apresentação com as palavras do P. Viganò: “Os jovens são, 
no coração dos que vibramos à maneira salesiana, terra sagrada diante da qual 
devemos tirar as sandálias. Como Moisés, Deus nos fala através deles. Eles são 
a pátria da nossa missão, o lugar teológico onde Deus quer permanecer à nossa 
disposição, espera o nosso retorno e oferece-nos a graça de um encontro com 
Ele”.
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Orientações para o trabalho do 2º grupo
SOBRE A MESA REDONDA
Reunião por tipo de vocações
Institutos religiosos // institutos seculares // associações laicais  

.- Dedicar os primeiros minutos à apresentação pessoal dos membros do gru-
po: nome, procedência, grupo da Família Salesiana.  

2.- Partilhar algumas ressonâncias sobre os testemunhos da mesa redonda e 
do diálogo posterior de aprofundamento com os vários relatores. Os quatro 
relatores apresentaram de forma sintética quatro dimensões da laicidade 
    

- Momento atual do laicato na Igreja. A voz do Papa, complementaridade 
dos leigos. - P. Fabio Attard

- Identidade do leigo cristão com estilo salesiano. A espiritualidade laical. - 
Renato Cursi. 

- Campos de ação laical como profissão, voluntariado, campo social, 
político… Lorenzo Biaggi. 

- Processos educativos e acompanhamento: fortalecer a identidade nos 
jovens - Susana de Torres.  

3.- Com o que podem contribuir os grupos da Família Salesiana, a partir da 
própria identidade (institutos religiosos, institutos seculares, associações lai-
cais) para enriquecer a laicidade da nossa Família? Ao final o grupo escolhe 3 
argumentos. 

4.- O grupos religiosos da Família Salesiana… como podem enriquecer a com-
plementaridade laical da nossa vocação salesiana.   

5.- Os grupos laicais da Família Salesiana… como podem enriquecer a comple-
mentaridade consagrada da nossa vocação salesiana.    

MESA REDONDA
SÁBADO - 15 ENERO 2023
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PROCESSO DO TRABALHO 
A. O grupo escolhe um secretário (S) e um moderador (M)
- O secretário anota sinteticamente o que se fala no grupo 
- O secretário envia o trabalho do grupo a gsfs@famigliasalesiana.org 

- Indica o grupo de trabalho. 
- Sintetiza em 5 ideias as ressonâncias dos testemunhos da mesa re-

donda e os diálogos posteriores. 
- Indica uma lista de 3 contribuições que o grupo pode oferecer para 

enriquecer a laicidade da Família Salesiana.  
- Indica 3 aspectos com que os grupos religiosos podem enriquecer a 

complementaridade laical da Família Salesiana. 
- Indica 3 aspectos que os grupos laicais podem enriquecer a comple-

mentaridade consagrada da Família Salesiana. 

LOCAL DA REUNIÃO 
Asoc. Laicali 1 Sala Don Bosco Religiosi 1 Sala Colazione
Asoc. Laicali 2 Sala Don Bosco Religiosi 2 Sala Colazione
Asoc. Laicali 3 Sala Don Rua Religiosi 3 Sala Colazione 
Asoc. Laicali 4 Sala Don Rua Religiosi 4 Sala Comunitá
Asoc. Laicali 5 Sala Albera  Religiosi 5 Uffi cio 1 piano  
Asoc. Laicali 6 Sala Ricaldone Religiosi 6 Sala Ricceri
Asoc. Laicali 7 Sala Ricaldone
Asoc. Laicali 8 Sala Rinaldi Secolari Sala Missioni DB  
Asoc. Laicali 9 Sala Ziggiotti 
Asoc. Laicali 10 Sala Ziggiotti 

Religioso 7 Sala ADMA
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COMO FERMENTO NA FAMÍLIA HU-
MANA DE HOJE.
ARTÊMIDES ZATTI, FIGURA EXEMPLAR
QUE APELA PARA VIVER SANTAMENTE A VIDA 
DE CADA DIA

Em sua família de origem. Artêmides cresceu em um ótimo ambiente cristão, 
de um vilarejo e familiar, tendo um impacto muito positivo em sua formação 
humana e cristã. A família Zatti, como tantas outras naquela época, é uma 
família pobre que procura conduzir sua vida diária com dignidade, confiando 
claramente na bênção de Deus. Mesmo na pobreza, a família continua a formar e 
preservar a humanidade especial de seus laços, considerando o afeto, a geração 
e os laços familiares como valores indispensáveis e uma verdadeira escola de 
humanidade.

A família não tinha grandes recursos materiais, mas levava uma vida cristã 
intensa. A participação na missa dominical, as orações da manhã e da noite e 
a bênção da mesa eram práticas simples e comuns, mas formaram o hábito da 
oração no jovem Artêmides devido à sua profunda fé.

A família Zatti era muito religiosa, como ficou evidente quando emigrou para a 
Argentina. A participação na vida da comunidade cristã, as relações cordiais com 
os sacerdotes, a oração comunitária em casa e a assistência aos sacramentos 
vinham de um modo de vida cristão tradicional, que também resistiu à influência 
nada edificante de outros emigrantes italianos.

A família era muito unida e não havia dificuldades entre os irmãos; 
particularmente, Artêmides era caridoso com eles e respeitoso com seus pais, 
dando exemplo de retidão, seriedade e fervor religioso. Todos reconheciam com 
admiração a retidão moral, a religiosidade da família Zatti e a sua perseverança 
na prática religiosa.

Na Congregação Salesiana. Através do encontro com a comunidade salesiana de 
Bahia Blanca e a figura paterna do P. Carlos Cavalli, o jovem Artêmides orientou-
se para a vida salesiana, fascinado por Dom Bosco e pelo seu sistema educativo.

Don Pierluigi Cameroni sdb
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Sucessivamente, em Viedma, encontrou no P. Evasio Garrone um bom pastor, 
que o acompanhou na hora da prova e da opção vocacional, no saber aceitar e 
enfrentar a doença, na busca da vontade de Deus, no amadurecimento do dom 
de si a serviço dos doentes e na solidariedade com os pobres.

Na comunidade salesiana de Viedma, Zatti é o apoio da vida comunitária. 
Admirável e inexplicável é a sua presença em eventos comunitários; ele é 
um exemplo para todos; é um homem de cordialidade comunicativa; à mesa, 
anima com alegria e encoraja a unidade. Ao fi nal dos Exercícios Espirituais, ao 
almoço, pronunciava os seus famosos e há muito esperados Aleluias exaltando 
o fervor da vida familiar. Devido ao seu amor pela exatidão do dever, gostava 
de tocar o sino para os diversos atos do dia, como se quisesse fazer ouvir a voz 
de Deus e criar um sentido vivo de comunidade.

No hospital de São José, a coragem humilde e amorosa com que, mesmo com 
recursos limitados, fora construída uma casa-hospital-família, onde o amor e 
a fé em Deus, o vínculo pessoal com Zatti, a confi ança mútua, a fraternidade 
e a alegria, são terreno fértil para uma comunidade de médicos, enfermeiros, 
religiosos, enfermos que nunca deixou de crescer.

Zatti vivia o seu ser fermento inspirando-se em Dom Bosco, ao fazer as coisas 
com amor e por amor, no estilo da bondade e da alegria, com grande confi ança 
em Deus e em sua providência e com a entrega fi lial a Maria, a Auxiliadora.

Desde o início da sua missão em Viedma, Zatti envolveu muitos leigos, amigos, 
benfeitores e colaboradores para participarem da sua missão entre os pobres 
e os doentes. A visão ampla e corajosa de Zatti, a sua incansável operosidade, 
a sua resistência diante dos obstáculos só pode ser explicada neste horizonte 
de transformação social e evangelização dos pobres e dos doentes aos quais 
ele se sentia chamado.

Zatti é «fermento na massa do pão da humanidade», vivendo com os doentes 
e com os diversos colaboradores, deixando-se enriquecer pela secularidade 
evangélica desses irmãos e irmãs e trazendo a especifi cidade da sua 
secularidade como salesiano coadjutor. Em poucas palavras, como Família, nos 
completamos uns aos outros. Primeiro, no hospital de San José e, depois, na 
Quinta Sant’Isidro, Zatti era um “fermento vivo” capaz de infl uenciar a vida das 
pessoas que se aproximavam dele e o encontravam.  
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Como bom samaritano, Artêmides trabalhava entre as pessoas mais comuns, 
entre os doentes que necessitavam de cura física, moral e espiritual. Na doença 
e na prova não havia diferença de classe social ou proveniência, mas todos 
estavam unidos pela pobreza e pela necessidade de ajuda.

Vivia esta proximidade, além de pessoalmente, de forma comunitária: de fato, 
ele gerou uma comunidade capaz de cuidar, que não abandona ninguém, que 
incluiu e acolhe especialmente os mais frágeis. O testemunho de Artêmides de 
ser um Bom Samaritano, de ser misericordioso como o Pai, foi uma missão e um 
estilo que envolveu todos os que de alguma forma se dedicavam ao hospital.

Na escola de Zatti, o serviço ao lado dos doentes, prestado com amor e 
competência, tornou-se uma missão. Zatti sabia e inculcava o conhecimento 
de que as mãos de todos os que estavam com ele tocavam a carne sofredora 
de Cristo e deveriam ser um sinal das mãos misericordiosas do Pai.

Sem quase saber ou querer, ele era um grande formador. «A maioria do pessoal 
trabalhava gratuitamente, especialmente o pessoal feminino interno [...]. Estas 
pessoas eram uma espécie de instituto secular ao qual Zatti proporcionou uma 
formação espiritual requintada, agindo também de acordo com o espírito que 
a animava». «Uma espécie de comunidade de leigas voluntárias que, sem fazer 
votos, praticavam os conselhos evangélicos».

Na comunhão da santidade salesiana: Dom Bosco, Zeferino Namuncurá, 
Laura Vicuña, Irmã Antonieta Bohm. Eles olhavam alegremente à frente e 
nos precedem, estimulam e lembram que cada um de nós não é apenas um 
espectador, mas faz parte deste belo projeto, da massa que cresceu, mediante 
o fermento da espiritualidade salesiana e do Sistema Preventivo. Todos somos 
chamados à mesa eucarística a ser pão de amor: como Zaqueu, a Madalena, a 
Samaritana, a viúva, os jovens e, sobretudo, Maria, a cheia de graça.

Homens e mulheres, jovens e adultos, consagrados e leigos, bispos e missionários 
que fizeram brilhar o carisma salesiano com uma luz singular, representando 
uma herança que desempenha um papel eficaz na vida e na comunidade dos 
crentes e para as pessoas de boa vontade, que encheram suas vidas com o 
fermento do amor, um amor que se entrega até o fim, fiel a Jesus Cristo e ao 
seu Evangelho.
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Artêmides Zatti era certamente um religioso consagrado, mas não esqueçamos 
a dimensão laical da sua santidade, ou seja, o exercício da caridade na 
simplicidade de um pequeno hospital e de uma pequena cidade. Ele é exemplo 
e modelo de consagração ao seu povo no trabalho quotidiano, tendo Deus 
como fonte, motivação na fé e fi nalidade da sua vida.

Um fermento que constrói um paraíso de felicidade: Zatti anima, dentro e fora 
do hospital, uma Igreja sempre visitada pela dor e pela morte, e isto pede a 
plenitude de fé e testemunho, pede para anunciar o nome do único desejo de 
Deus para o homem: o Paraíso. Quando testemunhava o Paraíso, Zatti mostrava 
a certeza da vida eterna e da sua aquisição pela graça e pelas boas obras.

E a verdade do evangelho por inteiro ilumina o hospital de Zatti, como havia 
iluminado o Oratório no tempo de Dom Bosco.

«Naquele pedaço da terra patagônica, onde corre a vida do nosso Beato foi 
reescrita uma página do Evangelho: o Bom Samaritano encontrou nele coração, 
mãos e paixão, sobretudo pelos pequenos, os pobres, os pecadores, os últimos. 
Assim, um hospital tornou-se a «Hospedaria do Pai», sinal de uma Igreja que 
quer ser rica em dons de humanidade e Graça, morada do mandamento do amor 
de Deus e irmão, lugar de saúde como penhor de salvação. Também é verdade 
que isso entra na vocação salesiana: os Salesianos são os grandes educadores 
do coração, do amor, da afetividade, da vida social; grandes educadores do 
coração» (Papa Francisco).
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Simone: 
Há uma frase que continua ressoando dentro de mim desde que ouvi falar de 
Artêmides Zatti e que revirou completamente a minha perspectiva e visão da 
vida: Artêmides era um homem que “se esquecera de si mesmo”. Mas como 
se esquece de si mesmo? Como é possível pretender alcançar a felicidade 
esquecendo-se da própria pessoa, do próprio eu? Minha felicidade não tem 
que começar com a busca por mim mesmo? Para que eu me formei? Para que 
suei e me esforcei para me formar? Bem, eu o fiz para ter uma identidade 
nesta sociedade, para ser reconhecido, para ser visto. Em resumo, eu o fiz para 
mim mesmo. No entanto, aqui estou eu, ainda me perguntando quem eu sou 
e para quem eu sou. Buscando apenas a mim mesmo, acabei me perdendo. 
Artêmides com sua vida está gritando com a força da sua voz que a perspectiva 
deve ser mudada. Os holofotes devem ser deslocados. “Veja, a felicidade, cada 
um carrega dentro de si”. Assim Zatti responde a um médico que lhe pergunta 
sobre a felicidade. Com esta resposta ele revela de maneira que desarma como 
é inútil esta busca contínua que nós jovens muitas vezes fazemos para alcançar 
uma meta após outra, fingindo preencher a sede de amor que nos agarra com 
algo externo, que não nos pertence. Diploma, láurea, emprego, casa... e depois? 
Pensei que em minha busca vocacional o centro fosse eu. No fundo, era essa 
a minha convicção. Entretanto, é assim que se é enganado, engolido, perdido. 
Artêmides desde a sua doença até a sua doação total pelo doentes sempre e 
somente coloca Cristo no centro, esquecendo-se completamente de si mesmo.  
Artêmides, para mim, foi a prova viva de que só se entregando completamente 
sem concessões, deixando-se consumir por aqueles que se colocam em nosso 
caminho, é o caminho para a verdadeira alegria.

Emanuele:
O lado mais belo de Artêmides Zatti, creio, é sua fé, simples, mas vivida 
autenticamente. Pelo que pude conhecer dele, de fato, parece-me que o seu 
relacionamento com Deus passou mais por gestos do que por discursos, mais 
de suas mãos e pés do que de sua boca, permitindo-lhe passar mesmo por 

  
O QUE ARTÊMIDES ZATTI DIZ A UM JOVEM DE HOJE
Testemunhos de jovens da Inspetoria ILE sobre Santo Artêmides Zatti

ZATTI � TESTEMUNHO DOS JOVENS
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momentos de sérias difi culdades, como doenças, gestão hospitalar e numerosas 
visitas aos doentes, sempre com a esperança mais viva na bondade de Deus. 
Creio, então, que o ‘sintoma’ mais óbvio de quão profunda esta fé estava enraizada 
nele era a alegria serena que brilhava através de suas palavras mesmo nos 
momentos mais difíceis: de fato, a sua atitude diante da morte era marcante 
diante da seriedade, mas ao mesmo tempo irônica. De fato, perguntamo-nos 
como este homem poderia ter escrito seu próprio testamento pouco antes 
de sua morte, se ele não tivesse percebido seu estado de saúde. Além disso, 
como poderia ter brincado com uma morte tão difícil de enfrentar, defi nindo-
se “amarelo como um limão maduro”, se ele não tivesse acreditado que logo 
encontraria o Senhor que tanto amava? Em segundo lugar, essa concretude de 
Fé, penso que emerge também do seu discernimento vocacional, realizado não 
dentro das quatro paredes de uma sala, mas no “campo de batalha”, junto com 
os doentes e através dos acontecimentos inesperados que a vida reservara para 
ele. Na verdade, não acredito que o jovem Artêmides jamais imaginasse repor 
em discussão o seu “sonho na gaveta” (ou seja, ser padre), por causa da doença 
contraída, além do mais, por amor ao próximo. Entretanto, Deus é sempre maior 
do que a nossa imaginação, e se Artêmides, sendo curado, foi capaz de voltar 
ao jogo, ele provavelmente o percebeu. Em conclusão, acredito que o “Dr. Zatti” 
nos ajuda a perceber o caminho da santidade como possível, já que ele foi o 
primeiro a viver uma vida com fé que não poderia ser mais concreta do que 
isso. Se me é permitido fazer esta comparação, o seu estilo me lembra os de 
muitos de nossos avós (fi guras tão importantes para nós jovens!) que viveram 
cruzes muito mais pesadas que as nossas, mas com uma estatura humana e 
cristã pela qual só se pode mostrar respeito; homens que souberam procurar 
e trazer Deus para uma vida que muitas vezes era “torta”, conseguindo assim 
transformá-la em uma obra-prima!

Ernesto:
A vida de Artêmides Zatti resume muito bem o conceito de santidade salesiana, 
ou seja, fazer sempre bem o próprio dever, estar alegre, ser observante nos 
próprios deveres de estudo e oração, e fazer o bem aos outros. O fato de ter 
emigrado aos 17 anos e deixado para trás amigos e parentes fez-me refl etir 
muito sobre o quanto estou disposto a deixar para trás para seguir o Senhor 
Jesus. Fico impressionado com o nível de espiritualidade inerente às cartas que 
o jovem Artêmides escreveu aos membros da família e isso me faz questionar 
a mim mesmo porque me propõem um exemplo pelo qual devo lutar, como 
quando escreveu a seus irmãos: «Ah!... meus irmãos não acompanhem, peço-
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lhes, as máximas do mundo dizendo: “Somos jovens; vamos nos divertir, mais 
tarde faremos o bem”»; é importante seguir o caminho traçado pelo Senhor 
agora sem procrastinar porque a felicidade de nossas vidas, mas acima de 
tudo a dos outros depende disso. Além do mais, ela me ensina a beleza de 
entregar-se, no seu caso aos doentes, no meu caso provavelmente aos jovens, 
a importância de entregar-se sob o manto da Auxiliadora, o que em minha 
opinião me faz compreender a alegria e a plenitude de uma vida gasta pelos 
outros. Inicialmente a vocação de Zatti era ser sacerdote, mas por causa da 
doença e da sua promessa ele se fez coadjutor, e fiquei muito impressionado 
de que Artêmides Zatti tenha dito: «Pode-se servir a Deus como sacerdote ou 
como coadjutor: uma coisa pode ser tão valiosa para Deus quanto a outra, 
desde que o faça com vocação e amor». Na vida podemos fazer muitas coisas, 
o importante é o amor que colocamos a serviço do Senhor, porque sobre isso 
seremos julgados.

Samuele:
Neste momento de minha vida estou vivendo uma experiência de discernimento 
vocacional em Milão com os salesianos, por isso vejo a vida de um salesiano 
de perto, e muitas vezes entre as várias atividades parece quase como se eu 
estivesse correndo de um lado para o outro. No entanto, muitas vezes eu tenho 
a sorte, como Zatti em uma bicicleta, de parar e falar com as pessoas. É assim 
que eu encontro Deus, parando como se para diante da Eucaristia, e foi assim 
que Zatti fez com as pessoas. Mas eu gostaria de ser mais capaz desta coragem 
e paciência, sem ter que fugir por medo, vergonha ou indiferença. Zatti lembra-
me precisamente isto: diante de mim a outra pessoa é um reflexo de Deus que 
me pede para amar. Ainda estou impressionado com uma das frases de Zatti: 
«como não sorrir o tempo todo se Deus nos ama tanto?». Uma frase salesiana 
verdadeiramente animada, que marca, que fascina. Se penso em minha vida, 
vejo como muitas vezes fico triste, mesmo sob a máscara de um sorriso, porque 
me sinto insatisfeito, porque me falta algo, mas ainda mais porque olho para 
mim mesmo. Nesta frase eu entendo um significado muito profundo que é o 
da presença de Deus abraçando a minha, quando estou tentando me abraçar 
a mim mesmo. Só fico feliz se realmente entender que Deus me ama, como 
Zatti entendeu tão bem, tanto que por causa desse amor ele pôde viver alegre 
mesmo nas situações mais difíceis. Ainda me referindo à parada mencionada 
anteriormente, fico impressionado com um fato em particular em sua história. 
Estando em... Ele estava longe da família, mas essa distância ele conseguiu 
superar com uma incrível profundidade de coração. Ele escreveu em uma carta 
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à sua família que eles sempre se encontrariam ao parar diante da Eucaristia e 
assim se encontrariam no coração divino de Jesus. Acredito que, como jovem, 
vejo na história de Santo Artêmides mensagens importantes para mim e para 
o meu caminho: parar diante do outro e sorrir porque Deus nos ama. Sei que 
não basto mais para mim mesmo e estou em busca de algo que me ilumine, 
estou em busca do amor de Deus que é luz e vida, porque desta forma me sinto 
amado por Ele, posso devolver o amor aos outros e dar tudo de mim como Zatti 
fez com os doentes e os pobres.

Marco:
Creio que Zatti ensine a um jovem como eu que viver para os outros – apresenta-
se de modo forte na sua história a pergunta “para quem eu existo?” – e em 
comunhão com Deus é a receita para viver realmente felizes, e com uma marcha 
a mais. Sua força está em não ser um santo inatingível, daqueles que tiveram 
visões, estigmas ou que foram personalidades de grande fama como Padre Pio 
ou João Paulo II, mas viveu, buscou e encontrou a santidade na concretude da 
vida. Duas coisas me impressionaram sobre a sua vida: a primeira é andar de 
bicicleta, que para ele era uma forma de poder sair ao encontro das pessoas, 
entre as pessoas, em busca daqueles que poderiam estar em necessidade; e 
de poder deter-se com as pessoas para cuidar delas, com bens materiais, ou 
mesmo apenas com uma palavra de conforto, um aperto de mão, um pequeno 
gesto de atenção para aqueles que talvez só precisassem se sentir amados. O 
segundo é precisamente o Espírito que aqueles que o encontram veem nele: 
de fato, Artêmides é na vida diária um gerador de amor, esperança e confi ança.
O que mais relaciono com a minha vida quotidiana, sendo um estudante, é como 
Zatti viveu os seus estudos: com perseverança e humildade, não dando desculpas 
e não se rebaixando. Em Bernal, o aspirante Artêmides de 20 anos de idade 
estudou com crianças de 12 anos, mas nunca fi cou desanimado, desmoralizado 
ou envergonhado e, apesar das muitas tarefas que lhe foram confi adas por seus 
superiores, sempre prosseguiu seus estudos com perseverança, certamente às 
vezes lutando e sofrendo, mas sempre com discrição e otimismo (Mt 6,16) e 
superando todos os desafi os com confi ança e oração: até mesmo a decepção de 
não poder ser padre depois da doença, até mesmo a demolição do seu hospital.
Creio que esta alegria, esta positividade, que vem de Deus e portanto no 
encontro com os irmãos, especialmente os mais necessitados, e na simplicidade 
de um pequeno gesto, é a coisa mais bela à qual um jovem pode aspirar, à qual 
eu quero chegar, porque é o que verdadeiramente salva almas e faz um santo... 
um santo.  
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Enfim, o último aspecto que me intrigou no meu caminho de discernimento, 
é acreditar que Zatti ajuda a entender melhor a figura do coadjutor, que ele 
encarnou plenamente seu espírito, vivendo-o como uma forma de estar ainda 
mais próximo do povo do que como o sacerdote, que pode ser visto como 
distante da realidade e com quem se pode, às vezes, ter algumas reticências em 
confrontar ou estar muito próximo. 

Nicola: 
A vida e o exemplo de Santo Artêmides Zatti não me deixam indiferente, mas 
estimulam-me todos os dias a percorrer o caminho da santidade, amando o 
Senhor Jesus e tendo meu próximo no coração.
Seu testemunho estimula-me, de maneira especial, a dar um sorriso e uma 
boa palavra a todos, a visitar e ajudar meus irmãos em comunidade e pessoas 
doentes e solitárias, a perceber até mesmo as menores necessidades dos que 
me rodeiam porque isso faz diferença, a estar concretamente no presente, 
enfrentando até mesmo as dificuldades que se pode encontrar e experimentar 
pessoalmente com confiança e esperança em Deus, testemunhar pelo exemplo 
e falar do Evangelho e da minha fé em Jesus Cristo com palavras, viver momentos 
de oração e fraternidade em comunidade, bem e com constância, confiar minha 
vida e a vida de todos a Deus, deixando-me envolver por Seu Amor e confiando 
cegamente em Sua Providência. Santo Artêmides tinha um relacionamento 
profundo com o Senhor, que cultivava diariamente e alimentava as relações e 
atividades do seu dia: ele mesmo reconhecia Cristo em cada irmão e irmã que 
encontrava.
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1. A equipe de coordenação dos DEFS 2023, quer oferecer um momento de encon-
tro com os jovens a todos os participantes dos DEFS 2023, que são os destinatários 
da nossa missão apostólica, em diferentes modalidades de acordo com a especifi -
cidade de cada um dos grupos da FS.

2. Queremos convidar a Família Salesiana a escutar diretamente os jovens para 
serem mediação da Palavra de Deus em nossas vidas e desafi arem as nossas vo-
cações com as suas vidas.

3. Desejamos criar um espaço dentro dos DEFS onde os jovens possam dialogar e 
interagir com outros membros da FS. 

4. Especifi camente neste ano e aproveitando a recente canonização de Santo Ar-
têmides Zatti, desejamos reavivar o chamado de Deus à santidade através dos 
jovens.

5. Para este fi m, gostaríamos de apresentar 6 momentos diferentes onde os jovens 
e a santidade de Zatti nos ajudem a reviver a dimensão laical da nossa FS. Os mo-
mentos juvenis propriamente ditos serão estes:

1. FILME ARTÊMIDES ZATTI. 
Referente: P. Ricardo Cámpoli, sdb,  
Lugar: TEATRO 

2.-EXPOSIÇÃO ARTÊMIDES ZATTI 
Referente: P. Leoni Erino, sdb. 
Lugar: MUSEU CASA DOM BOSCO 
A exposição consiste em 17 painéis, um de introdução e outro de conclusão. Todos 
eles divididos em outros dois com um texto e fotos de Artêmides Zatti e o painel 
correspondente com uma provocação. A estrutura é tripartida: 
Acreditei - Prometi – Curei-me. Em cada seção, são traçados os temas:
Origens - paixão originária – Curado no corpo - Batismo – Realidade que transforma
- transformado na alma - Emigração - A doença - a prova da cruz - Grito que educa - o 
guia que discerne - o guia da alma - O “sim” da fé - o “sim” do chamado. O “sim” aos 
pobres
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ORIENTAÇÕES PARA O ENCONTRO COM 
AS EXPERIÊNCIAS JUVENIS
SÁBADO - 14 ENERO 2023



32

G
IO

RN
AT

E 
D

I S
PI

RI
TU

AL
IT

À 
de

lla
 F

AM
IG

LI
A 

SA
LE

SI
AN

A 
20

23
3. CASA BOSCONIA. Fundação Serviço Juvenil.  
Somos uma Casa salesiana de acolhida de filhos de migrantes venezuelanos e de 
deslocados nacionais, é uma “pequena Valdocco” em Bogotá.
Referente: Peter Sandoval 
Lugar: SALA DOM BOSCO  

4.- VOZES DO ORIENTE MÉDIO
Aqui encontrarão a história de alguns jovens Salesianos Cooperadores do Oriente 
Médio que, com a ajuda do delegado sdb e do coordenador inspetorial, nos levarão à 
sua vida quotidiana, à sua maneira de viver a história salesiana de hoje.
Contatos: Tiziana BASCIU SSCC e P. Pier Jabloyan, sdb.
Referentes: Tiziana BASCIU SSCC e P. Pier Jabloyan, sdb. 
Lugar: SALA ZIGGIOTTI  

5. JOVENS PAROQUIANOS DA ESLOVÊNIA 
Referente: Vilmos Svarc, sdb. 
Lugar: SALA BREAKFAST

6.- DESCOBRIR TALENTOS!
Referente: Marco Magliano. 
Lugar: SALA DOM RUA  
COSTRUIR O QUOTIDIANO NUMA COMUNIDADE SEMI-RESIDENCIAL
A comunidade semi-residencial “Nuove Rotte” da Obra Salesiana de Vallecrosia (IM) 
acolhe 15 garotos entre 6 e 17 anos de idade em situação de desconforto mediana-
mente grave inserido pelos serviços sociais do território. O centro cuida deles du-
rante o dia, apoiando a família na difícil tarefa de educação e impedindo a remoção 
e institucionalização dos garotos e as possíveis dificuldades que possam surgir em 
seus anos de crescimento. Aproveitando todas as possibilidades que o território ofe-
rece e os desejos e habilidades das crianças, são propostas oficinas temáticas, como 
a que aqui propomos ligadas à música feita com instrumentos simples, como baldes 
e bastões sonoros. Tudo para o desenvolvimento harmonioso e integral dos garotos, 
sob a orientação cuidadosa de uma equipe de profissionais do setor!
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REALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA. 
Distribuímos todos os participantes dos DEFS 2023 em seis grupos, de acordo 
com critérios linguísticos, como segue.
GRUPO A - Português + Francês. Será acompanhado pelo tradutor. 
GRUPO B - Inglês. Será acompanhado pelo tradutor. 
GRUPO C - Espanhol. Será acompanhado pelo tradutor. 
GRUPPO D -Italiano 1, 2, 3.  
GRUPPO E - Italiano 4, 5, 6.
GRUPPO F - Italiano 7, 8, 9, 10. 
Cada grupo poderá participar de três experiências diversas ao longo da tarde: 
17:30 - 18:10 - 18:40. Cada experiência terá uma duração de 35 minutos, 
começando pontualmente no horário indicado.  A rotação será feita da seguinte 
maneira. 
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23 DOMINGO - 15 ENERO 2023

Orientações para o trabalho do 3º grupo
SOBRE AS EXPERIÊNCIAS JUVENIS E OS DEFS
Reunião por grupos de pertença
SDB, FMA, SSCC, ADMA, EX-DB, EXA-FMA, VDB, SCG, FCMN; OS OUTROS GRUPOS JUNTOS    

1. Depois do que viveste, refletiste, compartilhaste e celebraste nestes dias, que 
“convite/exortação” sentes com maior intensidade em teu coração?
2. Em tua opinião, que aspecto concreto da laicidade deveria ser mais 
intensificado…

A. Em tua vida pessoal 
B. Em tua vida de comunidade/grupo/associação
C. No conjunto da Família Salesiana, 

para ser fermento e sinal de comunhão e missão, no fermento da Família 
Humana?     
Processo de trabalho 
A. O grupo escolhe um secretário (S) e um moderador (M)

- O secretário anota sinteticamente o que é falado no grupo 
- O secretário envia ao mail gsfs@famigliasalesiana.org 

- Indica o grupo de trabalho. 
- Indica 3 aspectos concretos a viver na vida de comunidade / grupo / 

associação.  
- Indica 3 aspectos concretos para viver no conjunto da Família Salesiana. 
- O secretário apresentará na assembleia de forma sintética o trabalho 

do grupo.     

HORA DO GRUPO
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LOCAL DA REUNIÃO 
SDB Teatro Valdocco 

FMA Sala Don Bosco  

SSCC Sala Cocco

ADMA Sala Don Rua 

EX-DB Sala Ziggiotti 

EXA-FMA Sala Don Albera

VDB  Sala Ricceri

SCG, FCMN
TUTTI gli 

ALTRI
GRUPPI

Sala colazione 

PADRE MAESTRO Y AMIGO 
Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo
Iremos tras de ti

Abre a Cristo nuestra vida, anima el compromisso
En esta sociedad

Pai de muitos jovens, pai, escuta o nosso grito
De vida a se expressar
Volta Dom Bosco sempre jovem
Que o mundo envelhece sem fé, sem coração

Mestre, és nosso pai e amigo
Com os jovens deste mundo
Queremos caminhar
Abre a Cristo a nossa vida
Anima o compromisso de fé com nosso irmão




