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PROGRAMAÇÃO DO ÂMBITO DA FORMAÇÃO 

Objetivo geral: 

Viver a conversão pastoral com a força profética do ser com os jovens comunidade em saída,  que testemunha e anuncia Jesus com 
esperança e alegria. 
 

Estratégia:   

O Encontro que  forma e transforma. 

Processo: 

Formação contínua para o Encontro e no Encontro como experiência que transforma e gera vida. 

Escolhas: 

Transformadas pelo Encontro, juntamente com os jovens, missionárias de esperança e de alegria. 

ÂMBITO DA FORMAÇÃO 

O âmbito anima e promove a formação permanente e inicial das FMA, em fidelidade ao carisma e às exigências específicas dos vários 
contextos.  
Empenha-se em assumir um estilo de animação que promova a unidade vocacional e a qualidade da nossa missão educativa.  
Realiza a coordenação para a comunhão, através da reflexão e da pesquisa, em colaboração com os outros âmbitos e com as Conselheiras 
visitadoras.   
Cuida, sobretudo, das formadoras para que, na fidelidade aos critérios requeridos pelas exigências do carisma, possam ser acompanhadas 
em seu itinerário de crescimento, como também possam assumir a missão a elas confiada,  mediante propostas formativas oferecidas pelo 
Âmbito. 
Promove a inculturação do Projeto formativo, tendo em conta a internacionalidade das presenças e do rosto intercultural das comunidades. 
Assume a lógica de ‘sentir-se’, ‘partir’ e ‘habitar’ a periferia geográfica e existencial, marcada pela pobreza, pela fragilidade e pela limitação, 
pelo esforço de viver e agir na lógica da inclusão e, ao mesmo tempo, habitada pela Amor de Deus, pelo dom do Carisma, pelo elã 
missionário que caraterizou a missão de D. Bosco e de Madre Mazzarello e que hoje é a nossa.  
Queremos que esta nossa periferia se deixe transformar em profundidade pelo encontro com Jesus, Palavra e Eucaristia, encarnado em 
cada irmão e irmã, em cada jovem. 
Na fidelidade às proposições emanadas da reflexão capitular, escolhemos propor, acompanhar e orientar processos que potenciem a 
capacidade de alargar o olhar, de ser com os jovens missionárias de esperança e alegria. 
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 Caminhos Ações Modalidades Cronograma 
  

1.Animar e acompanhar as 
Comunidades para que se 
deixem transformar pelo 
ENCONTRO, 
habilitando-se a viver 
relações evangélicas 
humanizadoras, 
num diálogo intercultural e 
intergeracional 
que dá qualidade e 
fecundidade à missão. 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1.Procurar juntas o sentido 
e decidir-se a construir 
relações evangélicas e 
humanizadoras que 
qualifiquem o diálogo 
intercultural e 
intergeracional. 

- Reflexão interambitos sobre a 
estratégia do encontro e como partilhá-
la e socializá-la com as Inspetorias-
comunidades. 
- Nos encontros de animação, buscar 
juntas caminhos para viver relações 
humanizadoras e evangélicas. 
- Como âmbito, cuidar da qualidade das 
relações e fazer a experiência do 
‘encontro’. 

Durante os encontros e 
visitas de animação. 

 

 

 

 

1.2. Continuar a animar o 
Instituto para que o 
discernimento se torne 
realmente uma atitude 
habitual de vida, para que 
todas as experiências se 
tornem oportunidade de 
crescimento como discípulas 
missionárias.  

 

- Definição e orientação de todos os 
encontros - do âmbito e promovidos pelo 
âmbito - como espaços e tempos de 
experiência de discernimento. 
 

Durante os encontros e 
visitas de animação. 

 

1.3.Aprofundar o encontro 
pessoal na ótica da mística do 
encontro, com um forte 
empenho das FMA para voltar 
a assumi-lo como elemento 
chave da nossa 
espiritualidade, focando 
alguns caminhos concretos a 
serem percorridos. 

 

- Estudo e reflexão como Âmbito a partir 
da reflexão capitular. 
- Constituição de uma comissão 
internacional com a qual se identifiquem 
passos a serem dados para uma reflexão 
séria e concreta. 
- Colocar-nos à escuta da experiência 
através de um breve questionário ou 
outras modalidades. 

 
2015 - 2016 

1.4.Orientar para fazer, com 

alegria e responsabilidade, a 

- Contributo para concretizar nas opções 
comunitárias a conversão ecológica, 
segundo a Doutrina Social da Igreja.   

Durante os encontros e 
visitas de animação. 
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opção de um estilo de vida 
sóbrio, vivendo 

concretamente a 
solidariedade nas 

comunidades e com os mais 
pobres. (Com todos os âmbitos) 

- Certificar-se de que, nos itinerários 
formativos, para todas as idades da vida, 
esteja presente a perspetiva social da 
missão educativa.  

No acompanhamento 
dos processos de 
elaboração dos 
itinerários.  

 
1.5.Favorecer a consciência 
de ser comunidades 
vocacionais em saída 
missionária, chamadas a 
ousar, com audácia,  no 
acompanhamento dos jovens 
no discernimento da própria 
vocação. (PG-CS) 
 

- Assumir um significado partilhado de 
comunidade vocacional também à luz 
dos Atos CG XXIII, PF, LOME. 
- Busca de atitudes e modalidades em que 
se exprima o próprio ser comunidade 
vocacional. 
- Elaboração conjunta de algumas linhas 
indicadoras para o acompanhamento 
vocacional dos jovens. 

 

 
2016 



4 
 

 Caminhos Ações Modalidades Cronograma 

  

2.Estimular para dar uma 
renovada atenção à 
formação permanente  
como caminho que se 
desenvolve no quotidiano da 
comunidade e da missão, 
e na responsabilidade da 
auto formação 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Colocar-se à escuta das 
mudanças culturais e 
antropológicas, para verificar 
como incidem sobre a concepção 
de pessoa, sobre os processos 
formativos e que novo modelo 
formativo somos chamadas a 
assumir. (Com todos os âmbitos) 

 

- Estudo da questão antropológica, em 
nível de interâmbitos, para identificar o 
que esta mudança de época requer de 
cada âmbito. 
- Escuta e diálogo com a cultura da 
comunicação em si mesma, nos valores 
que veicula e nas implicações formativas. 
- Busca de um modelo formativo que, 
assumido também por nós como estilo de 
vida, promova a mudança e a 
transformação da pessoa e da 
comunidade. 
- Assumir este modelo em todos os 
processos promovidos pelos âmbitos. 

 

A partir de 2016 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do sexênio 
 
 
 
 
 

   

2.2. Suscitar nas FMA e nas 
comunidades uma renovada e 
responsável assunção da auto 
formação contínua e integral 
como processo de conformação 
a Cristo que dura toda a vida, 
fazendo própria a experiência 
concreta de estar com os jovens. 

 

- Em todas as propostas do Âmbito, 
colocar-se no horizonte da formação 
permanente. 
- Proposta de envolvimento de FMA, 
leigos e jovens num processo que ajude a 
chegar a um significado compartilhado 
de formação contínua, assumindo as suas 
implicações em nível pessoal e de 
comunidade educativa. 

 

Ao longo do sexênio 
 
 

   

2.3.Avaliar e orientar o processo 
de elaboração dos itinerários 
formativos para todas as idades 
da vida, valorizando também a 

 

- Envio de um esquema para a avaliação 
do processo já iniciado ou a se iniciar, a 
fim de que desperte o desejo de se pôr ou 
continuar a caminho; para que cada 
FMA assuma responsavelmente o 

 

Começo de dezembro 
de 2015 
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reflexão sobre a Terceira idade 
adulta, sobre a ancianidade e 
sobre o diálogo intergeracional, 
em continuidade com o processo 
começado no sexênio passado.  

empenho de autoformação não sozinha, 
mas ‘com’…. 
- A partir do que se evidencia nas 
avaliações, voltar a projetar os passos de 
acompanhamento para continuar no 
caminho de inculturação do PF. 

- Garantir, nos itinerários da formação 
inicial e permanente, processos que 
conduzam à valorização da FS, à 
formação para a comunicação-relação e 
para o uso dos meios de comunicação, 
que conduzam à formação para e na 
missão 
- Propor o estudo e o confronto com os 
fascículos: “Da reflexão sobre o 
envelhecimento ao diálogo 
intergeracional”, para uma qualificação 
no acompanhamento da terceira idade 
adulta e da ancianidade e no cuidado do 
diálogo intergeracional. 

 

 
 
 
 
 
Ao longo do sexênio 
 

  
2.4. Solicitar e encorajar para 
assumir, com urgência,  o 
encaminhamento de processos 
que tornem efetiva e atuem 
concretamente a estratégia da 
Coordenação  para a Comunhão 
em todos os níveis de animação 
e de governo. (Com todos os 
âmbitos) 

- Responsabilização da comunidade 
formativa na assunção do próprio 
encargo dentro do processo formativo. 
- Atenção e acompanhamento das 
Coordenadoras da formação. 
- Encontros para Noviciados 
internacionais e interinspetoriais. 
- Encontros de Animação dos âmbitos. 
- Reflexão, com o envolvimento das 
equipes de coordenação inspetorial e dos 
leigos, sobre as caraterísticas de uma 
organização (comunidade educativa) e 

 
 
 
 
 
 

Ao longo do sexênio 
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dos fluxos comunicativos que favorecem 
a coordenação para a comunhão. 

  
2.5.Responder, com ações 
concretas, à exigência de nos 
formarmos para uma liderança 
adequada aos tempos, para um 
estilo credível de animação e 
governo que facilite o 
envolvimento, a obediência de 
todas ao projeto de Deus e à 
corresponsabilidade na missão.  

 

- - Encontro para as Mestras de Noviças. 
-  
- - Projetualidade na formação das 

formadoras, valorizando também o curso 
para Formadores do Auxilium. 

- - Elaboração de linhas orientadoras, em 
nível de interâmbitos, para o 
acompanhamento  formativo  das neo-
diretoras. 

- - Encontros de animação do Âmbito. 
- - Projetos Mornese e Jerusalém para 

animadoras de comunidade e 
formadoras. 

- 3-16 outubro 2016 e  
- 26 fevereiro – 1 março 
2018. 
 
 
 
 
Dezembro 2015 

  
2.6.Rever com as Inspetoras, as 
Formadoras, as comunidades 
formativas e as jovens em 
formação, os percursos da 
formação inicial em vista da 
qualificação, segundo as 
exigências do hoje, assegurando 
a sua continuidade  e 
gradualidade. 

- Encontros para Noviciados 
internacionais ou inter-inspetoriais . 

- - Visitas aos Noviciados. 
- - Acompanhamento das Formadoras 

para que a formação seja intercultural e 
forme para o diálogo intercultural.  

- - Responsabilização da comunidade 
formativa, das formadoras, dos vários 
agentes da formação para assumir o seu 
papel dentro do processo formativo. 

 
De acordo com as 
Inspetorias e as 
Conferências Inter- 
inspetoriais 

  
2.7.Encaminhar uma reflexão, 
envolvendo formadoras, jovens 
e comunidades formativas  sobre 
a realidade da etapa do 
Juniorado e sobre a experiência 
do Segundo Noviciado para 
identificar e oferecer orientações 

 

- - Dar atenção à experiência, valorizando 
o questionário enviado em 2012. 

- - Planejamento do processo como 
âmbito. 

- Comissão ampliada com FMA que têm 
experiência neste Âmbito. 

- - Elaboração de orientações em vista de 

 

Início do segundo 
semestre de 2015. 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formativas partilhadas e 
inculturadas.  

um caminho unitário como Instituto e ao 
mesmo tempo aberto, com a 
possibilidade de  inculturá-lo nos vários 
contextos. 
 

  
2.8.Partilhar experiências de 
aceitação e formação das 
vocações que vêm de grupos 
étnicos presentes em algumas 
realidades, em colaboração com 
o Âmbito para as missões, em 
continuidade com experiências 
já em curso e escutando outras 
Congregações que já fizeram 
caminho neste sentido. (M) 
 

- - Escolher as modalidades e organizar 
com o âmbito para as missões tempos de 
confronto e de busca em conjunto. 

- - Visita e contatos com estas realidades e 
com pessoas interessadas para estudar 
juntas as exigências e identificar linhas 
de acompanhamento do processo. 

- - Envolvimento das comunidades 
formativas e das jovens no processo de 
identificação das especificidades 
culturais e de elaboração de itinerários 
formativos inculturados. 

 
 
Início de 2016 - 2017 
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Caminhos Ações Modalidades Cronograma 

  
 

3. Aprofundar e desenvolver a 
semente da mística e profecia 
de que o Carisma salesiano é 
portador para ser sinal 
profético no horizonte de uma 
renovada missionaridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.Voltar a projetar e propor o 
Projeto Mornese como 
oportunidade formativa para 
aprofundar e se apropriar, com 
audácia e novidade profética da 
identidade salesiana, dom para 
acolher, revitalizar e partilhar, 
como comunidade educativa, 
com os jovens. 

 

 

- - Elaboração de um Projeto Mornese 
para as animadoras dos grupos, 
oferecendo uma formação que as 
habilitem para o acompanhamento, 
segundo uma nova orientação do 
itinerário. 

- - Envolvimento da equipe intercultural 
de animação - que residirá em Mornese - 
e das comunidades na busca dos traços 
de um perfil destinado ao acolhimento, 
animação, gestão e coordenação dos 
grupos.  

- - Constituição de uma equipe de 
animação para a modalidade FMA-
LEIGOS, com leigos que fizeram um 
caminho formativo específico e viveram 
a experiência do Projeto Mornese. 

- - Relançamento do blog ou de outro 
instrumento de ligação de todos os 
participantes das várias línguas, para 
favorecer a comunicação recíproca e a 
formação contínua através da troca de 
subsídios e experiências. 

- - Refletir sobre o modo como o Projeto 
Mornese se possa tornar uma proposta 
formativa carismática mais alargada 
que abrace outras experiências 
(diferentes na modalidade, nos tempos, 
nos destinatários) em contacto com os 
lugares das origens. 
 
 
 

 
Cf. Cronograma do Sexênio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datas a serem definidas em 
base às exigências e às 
solicitações das 
Inspetorias  
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3.2.Voltar a projetar e propor o 
Projeto Jerusalém como 
experiência de encontro com a 
Palavra e de aprofundamento 
das raízes bíblicas do carisma, 
também em vista, como 
comunidade educativa, do 
acompanhamento dos jovens ao 
encontro com a Palavra de Deus. 

 

 

- - Acompanhamento e colaboração 
com a equipe (o mais internacional 
possível) de animação do Projeto, em 
vista da diversidade das propostas 
formativas, em diversas línguas e em 
vários grupos. 

- - Elaboração e atuação de um Projeto 
ad hoc para a preparação de futuras 
animadoras, já habilitadas ou em 
preparação, no âmbito teológico-
bíblico-carismático. 

- - Elaboração de um subsídio que 
recolha as informações histórico-
arqueológicas, as reflexões bíblicas e 
espirituais propostas nos lugares 
visitados, com conteúdos vários, 
sobretudo da Palavra de Deus e 
espiritualidade salesiana. 
 

Cf. Cronograma do sexênio 
 
 
Datas a serem definidas em 
vista  das exigências e das 
solicitações das 
Inspetorias 

 

M
IS

S
IO

N
Á

R
IA

S
 D

E
 E

S
P

E
R

A
N

Ç
A

 E
 D

E
 A

L
E

G
R

IA
 


