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Às Provinciais e Superioras de Visitadoria 

Às Responsáveis Provinciais da Família Salesiana 

Às Delegadas Provinciais das Ex-alunas/os FMA  e SSCC 

Às Animadoras do ADMA   

 

Queridas Irmãs, 

Saúdo-vos com muito afeto e com o augúrio de fazer nossas as palavras de S. Paulo na liturgia da próxima 

festa do Sagrado Coração de Jesus: Que Cristo habite, pela fé, em vossos corações. Assim, profundamente 

enraizados na caridade, podereis compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a 

profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, e assim sejais totalmente saciados na 

plenitude de Deus. Somente a partir da experiência deste encontro podemos viver a nossa vida consagrada 

salesiana na ótica do  Da mihi animas cetera tolle. 

A finalidade desta comunicação é a de vos apresentar com alegria e com muita esperança a Programação 

do Âmbito Família Salesiana. Parece-nos importante partilhar a premissa que é um quadro de referência 

para a Programação do Âmbito. 

Premissa 

A identidade e o papel do Âmbito Família Salesiana é especificado com clareza nas Constituições 

modificadas no recente CG XXIII no artigo 129 bis : 

A Conselheira para a Família salesiana oferece orientações para que o Instituto dê o seu contributo original 
- feminino e mariano – para o crescimento da comunhão e da colaboração na Família salesiana. 
 
Acompanha com especial atenção a Associação das Ex-alunas/os para que realizem com responsabilidade e 
autonomia a sua vocação laical. 
 
Partilha com os Salesianos de Dom Bosco a animação da Associação dos Salesianos Cooperadores e da 
Associação de Maria Auxiliadora. 
 
A nossa animação como Âmbito Família Salesiana é dirigida à Provincial com o seu Conselho e, 
especificamente, à responsável da Família Salesiana, às Delegadas Provinciais das Associações Ex-alunas/os 
das FMA, SSCC., e às Animadoras da Associação ADMA. 
 
As Delegadas Mundiais das Ex-alunas/os FMA e dos SSCC  dedicam atenção e cuidado particular  ao 
Conselho Confederal de Ex-alunas/os FMA e ao Conselho Mundial dos SSCC., como também às Delegadas 
Provinciais destas Associações. 
 
 



A Programação do Âmbito Família Salesiana procurou: 

- Seguir a Programação do Conselho nas suas escolhas (caminhos) e nas ações concretas segundo o 

espírito e as linhas assinaladas pelo CG XXIII no que se refere à Família Salesiana e às Associações 

(Ex-alunas/os FMA, SSCC, ADMA). 

- Cuidar o aspeto mais importante da nossa animação como FMA junto das Associações, ou seja: a 

formação e a atenção ao aprofundamento vital do carisma. 

- Tornar visível o nosso contributo feminino e mariano à Família Salesiana. 

- Agir em rede sobretudo com os SDB 

- Desenvolver no Instituto o sentido da “missão partilhada com os leigos” e a validade das nossas 

Associações a partir da ótica da Evangelização do social como nossa primeira rede natural.   

- Na perspetiva vocacional evidenciar a Família Salesiana como meta natural do percurso da Pastoral 

juvenil e como oportunidade para envolver e despertar nos leigos, as diversas vocações no amplo 

leque que oferecem os vários grupos da Família Salesiana.  

- Agir em sinergia com os Âmbitos nos pontos onde a relação e interação é possível, segundo a 

natureza do Âmbito FS. 

Queridas Irmãs, nascemos no coração de Dom Bosco como “família carismática”, leigos e consagrados 

juntos, para o bem dos jovens e estamos profundamente convencidas, que no novo horizonte da Igreja, o 

futuro do carisma salesiano se desenrolará como Família Salesiana, tal como o Papa Francisco nos disse a 

nós consagrados na carta escrita por ocasião do Ano da Vida Consagrada: Com esta minha carta, para além 

das pessoas consagradas, dirijo-me aos leigos que, com elas, partilham ideais, espírito, missão.  

Deixamos agora nas vossas mãos com muita confiança e esperança esta Programação que pode inspirar os 

vossos trabalhos. O impulso à “família carismática” será certamente uma bela oferta a Dom Bosco no seu 

Bicentenário e à Igreja chamada hoje a restaurar o rosto concedido pelo Espírito no Pentecostes com um 

forte impulso de evangelização e de comunhão entre todos os membros. 

A Auxiliadora, Mãe e Guia da nossa Família nos conceda a criatividade e a coragem para tornar nosso o 

sonho dos nossos Fundadores. 

Saúdamo-vos com a Madre e as Conselheiras  
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