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CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS    

AAOO  SSÍÍNNOODDOO……  

CCOOMM  UUNN  RREENNOOVVAADDOO  EE  CCOOMMPPAARRTTIILLHHAADDOO  

EEMMPPEENNHHOO  DDEE  PPRROOTTEEÇÇAAOO  DDEE  CCRRIIAANNÇÇAASS,,  

AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  EE  JJOOVVEENNSS  
 

Um cenário que nos deixa profundamente indignados 

Neste momento, em alguma parte do mundo, uma criança, menino ou menina, 

indefesos, estão sendo marcados com violência e para sempre no corpo, na alma, 

na psique, na vida. Milhares de fotos e de vídeos pedo-pornográficos circulam nos 

meandros da internet para serem vendidos e comprados a preços incríveis. Um 

mundo invisível, doente, sujo, angustiante; negócios milionários com dano para as 

crianças.  
 

Um cenário que entristece e provoca 

Constata-se hoje a diminuição de adoções e do número de casais dispostos a 

adotar. No mundo há milhões de casais desposados sem filhos. Os casais estéreis 

são outros milhões e, conforme os dados da Unicef, de 2016, havia no mundo 140 

milhões de menores sem família: duas realidades difíceis de se encontrarem. Falta 

de disponibilidade devido a dificuldades econômicas...? De opções culturais? De 

processos de adoção muito complexos em tantos países...? No entanto, muitos 

casais todo ano tentam a  via da fecundação assistida, como hipótese de solução 

dos problemas de esterilidade, ignorando, de fato, a via das adoções.   
 

Um cenário que inquieta e solicita 

Cresce o número de países, em todos os continentes, que são “proibidos aos 

menores”, onde milhões de crianças e meninos vivem em pobreza absoluta, não 

sabem e não podem ler um livro, não têm acesso à Internet e não têm espaços para 

desenvolver atividades esportivas, artísticas e culturais... mas, sobretudo, não 

conseguem se livrar das condições de necessidades de suas famílias, não têm 

oportunidades educativas e escolares, ainda que oportunidades e recursos 

pudessem ser-lhes oferecidos, potencializando sua resiliência e habilidades, 

competências.  
 



CCoolleeççããoo  PPaassttoorraall  JJuuvveenniill      --  NN°°  1155  //  22001188  

  

 2 

O N. 15 DA COLEÇÃO PJ 
Estávamos traduzindo este número 15 da Coleção  Pastoral Juvenil, quando o 
Papa Francisco escreveu uma "Carta ao Povo de Deus" sobre a questão do abuso 
infantil e das pessoas vulneráveis. Nós decidimos publicá-la na conclusão da 
reflexão, porque é uma palavra que vem, providencialmente, como 
encorajamento 

- a caminhar com o povo de Deus 
- a rever os compromissos assumidos nas inspetorias desde 2012 
- a educar-nos para educar 
- a estar sempre "do lado dos jovens" (Atos CG XXIII, nº 61.9). 

É uma carta que nos dá a coragem de ousar gestos proféticos (Atos CG XXIII, 
capítulo 5). 
Você notará ao ler este n. 15 alguma descontinuidade, porque esse número está 
pensado - a partir dos cenários iniciais (exemplos das situações atuais de 
sofrimento e 'descarte' dos pequenos) para oferecer dicas curtas de formação 
para um aprofundamento pessoal e comunitário, "pinceladas - provocações" ( eis 
o significado dos vários painéis retirados de fontes multidisciplinares que poderão 
estimular o diálogo e a comparação) unidos pelo "fio condutor" do cuidado e 
proteção. 
Somos convidados a olhar para o futuro com esperança, a aprofundar a 
compreensão de situações que ocorrem e causam feridas profundas, a 
reconhecer nossas responsabilidades educacionais para gerar transformações 
pessoais e sociais. Papa Francisco nos convida a uma conversão pessoal, 
comunitária e institucional, para renovar nossa fé e proteger a integridade da 
vida, a fazer todos os esforços para criar ambientes seguros para todos e a 
gerar, em nossa atividade educacional, uma cultura que promova 
criativamente a proteção das crianças e pessoas vulneráveis e desenraize 
todo horror trágico que destrói a vida dos inocentes. 
Nesta era da globalização, em que parece crescer a mentalidade da 
indiferença e a cultura do descartável, enfrentamos desafios sem 
precedentes a fim de proteger os direitos e a dignidade das crianças, 
adolescentes e jovens, e protegê-los de abusos e exploração. Estes desafios 
exigem um novo pensamento e novas abordagens, maior consciência global e 
liderança inspirada: a experiência educativa transformadora do Sistema 
Preventivo e do espírito de família, da presença amorosa com os jovens e da 
missão compartilhada nos motivam ao compromisso humilde e cotidiano. 
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Introduçao 
O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora desde 2012 comprometeu-se a 
elaborar em cada instituição de ensino uma Política de proteção  aos 
menores conhecida e assumida por todos os membros das comunidades 
educativas. Posteriormente as Inspetorias elaboraram Diretrizes para uma 
política preventiva destinada a proteger menores das obras das FMA 
adaptadas aos vários contextos, em comparação com os sistemas legislativos 
dos países, as indicações da Igreja local e o Direito Canônico.   
Através destas ferramentas as comunidades educativas das FMA garantem 
aos menores o direito de serem protegidos e acompanhados em uma 
experiência educacional voltada para o seu crescimento integral. É bom 
relembrar o trabalho realizado neste sentido nas Inspetorias, para reafirmar a 
alegria de educar segundo o Sistema Preventivo, enquanto nos preparamos 
para celebrar o Sínodo de outubro de 2018 sobre os jovens, pelos jovens e 
com os jovens. 

« Como através da humanidade de Moisès 

Deus interveio por Israel, 

assim a humanidade curada e reconciliada dos cristãos 

pode ser o instrumento (quase o sacramento) 

desta ação do Senhor que quer libertar 

seu povo de tudo que o torna não-povo, 

com seu fardo de injustiça e de pecado que gera morte. 

Mas é preciso olhar para este povo e não para nós mesmos,  

deixar-nos desafiar e incomodar. 

Isto produzirá certamente algo de novo, 

de inédito e querido pelo Senhor. » 
 

(Francisco, Encontro com a Diocese de Roma, 14 de maio de 2018) 

“ Pedimos insistentemente que nunca se diga:  é natural! 
Nos eventos diários, onde a confusão prevalece, 

onde flui o sangue ou a dificuldade é forte, 
onde as escolhas arbitrárias têm força de lei,  

onde a humanidade é desumanizada, 
não nos resignemos a dizer: é natural!” 

Bertold Brecht   
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1. Rumo ao Sínodo… com uma clara escolha de campo 
 

 OS JOVENS ESCREVERAM... (reunião pré-sinodal dos jovens “Os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional”, documento final, Roma, 19-24 de 
março de 2018). 

 
 

N° 1. Os jovens estão profundamente envolvidos e interessados em temas 

como a sexualidade, as dependências, os matrimônios fracassados, as famílias 

desagregadas, bem como grandes problemas sociais, como o crime organizado 

e o tráfico de seres humanos, violência, corrupção, exploração, feminicídio, 

todas as formas de perseguição e degradação do nosso ambiente natural. Estes 

são elementos de profunda preocupação em comunidades vulneráveis em todo 

o mundo [...] Em resposta a estes desafios, precisamos de inclusão, aceitação, 

misericórdia e ternura por parte da Igreja, tanto como instituição como 

comunidade de fé.  

 Nº 4.  ... a Igreja deve voltar sua atenção para o flagelo da pornografia, 

incluindo o abuso infantil, o cyberbullyng e a conta salgada que eles 

apresentam à nossa humanidade.   

N° 5. Os escândalos atribuídos à Igreja – tanto os reais como os percebidos 

como tal – condicionam a confiança dos jovens na Igreja e nas instituições 

tradicionais que ela representa [...] os jovens pedem testemunhos autênticos: 

homens e mulheres capazes de expressar com paixão a própria fé e seu 

relacionamento com Jesus, e ao mesmo tempo encorajar outros a se 

aproximarem, encontrarem e por sua vez se apaixonarem por Jesus. 
 

 Instrumentum laboris Sínodo “Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional” (Cidade do Vaticano 2018), Cap. III – Ser jovem hoje... Na 
cultura do descarte: 

 

N° 41.   A cultura do descarte é uma das características da mentalidade 

contemporânea que o Papa Francisco nunca deixa de denunciar. As 

Conferências Episcopais relatam como frequentemente os jovens estejam entre 

as suas vítimas, em vários âmbitos e de vários modos. [...] devemos reconhecer 

que, por vezes até alguns líderes religiosos são coniventes com esse modo de 

pensar e agir, contribuindo para gerar indiferença e exclusão. 

 

N° 49. Muitas Conferências Episcopais e a Reunião pré-sinodal não negam 

que muitos jovens tenham de lidar com as consequências de eventos 

traumáticos de diferentes tipos, ou com várias formas de doença, sofrimento e 

deficiência. 
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Como FMA, sentimos o sofrimento e o peso de escândalos e mau 

exemplo que condicionam a confiança na Igreja. 

Ao mesmo tempo, as escolhas e pronunciamentos do Papa Francisco, 

em consonância com seus predecessores, João Paulo II e Bento XVI, 

nos tornam conscientes de que não podemos poupar empenho e 

esforços para proteger e auxiliar crianças, jovens e pessoas 

vulneráveis nos diversos setores da vida social. 

As famílias que nos confiam seus filhos e as comunidades eclesiais 

onde estamos inseridas e trabalhamos, devem saber que têm o direito 

de dirigir-se às comunidades educativas das FMA com plena 

confiança, porque são "casas seguras e acolhedoras". 

 

 

«Se alguém escandalizar um destes pequenos que acreditam, seria melhor que ele 

fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se sua mão 

é ocasião de escândalo para você, corte-a. É melhor você entrar para a vida sem 

uma das mãos, do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se 

apaga.» 

Mc 9,42-43. 

  

2. Comunidades educativas orientadas pelo Sistema Preventivo 

Como Âmbito de PJ, gostaríamos de estimular uma comparação sobre a 
orientação do Instituto em relação a uma Política de Proteção aos menores 
de nossas obras, através da avaliação do conhecimento e implementação da 
Política de proteção aos menores com todos os colaboradores e 
colaboradoras (cf.programação do período de seis anos 2015-2020): esta 
comunicação visa incentivar um sentido urgente e compartilhado empenho 
de segurança e proteção das crianças, que converge no caminho sinodal da 
Igreja e nos faz viver a santidade juntos, como escreveu a Madre na Circular 
nº 979, esse juntos, Filhas de Maria Auxiliadora e jovens, realizado em 
Mornese, que se espalhou pelo mundo e nos lembra, como o Papa Francisco 
enfatiza, que a santificação é um caminho comunitário (ver GE, 140), até criar 
aquele "espaço teológico em que se pode experimentar a presença mística do 
Senhor ressuscitado" (GE, 142). 
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As inspetorias elaboraram, selecionaram e adotaram políticas de prevenção 
para a proteção e segurança de crianças, adolescentes e jovens, para colocar 
cada pessoa em crescimento no centro do planejamento educacional. As 
comunidades educativas experimentam constantemente a fecundidade e a 
visão integral do Sistema Preventivo nos diversos ambientes e nas presenças 
educativas. 

É o Sistema Preventivo que orienta a elaboração do projeto educativo, 
orienta os processos, decisões, estratégias e estilo de relações vividas na 
comunidade educativa, comunidade-comunhão que "vive, cresce, se 
consolida em torno de um projeto comum, na medida em que se fortalece o 
clima de confiança mútua, de diálogo, de organização sábia e distribuição de 
tarefas e responsabilidades ”(veja: Para que tenham vida e vida em 
abundância. Linhas orientadoras da missão educativa das FMA, 41 e 72). 

 A comunidade educativa é um verdadeiro "laboratório pedagógico" que 

assegura uma ação educativa efetiva e responde concretamente às questões e 

às necessidades educacionais de todos aqueles que o Senhor nos confia. É na 

comunidade educativa que se executa de maneira convergente o projeto 

educativo cristão no estilo salesiano, tornando os pequenos, mesmo os mais 

necessitados, os principais protagonistas de seu próprio crescimento. No 

coração da comunidade educativa, que é escola de vida, está a experiência 

básica que motiva, orienta, apoia e justifica a própria existência: Jesus Cristo a 

ser encontrado de maneira vital e pessoal. 

 

O trabalho unido, realizado com humildade, humanidade, profissionalismo 
nas comunidades educativas envolve educadoras e educadores, professores, 
médicos, psicólogos, psiquiatras, jornalistas, homens e mulheres de lei, 
crentes de diferentes credos e religiões, porque está em jogo o futuro das 

Na Agenda 2030, o nº 4.a dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
diz: 
Proporcionar educação de qualidade, justa e inclusiva e oportunidades de 
aprendizagem para todos.  
O Subobjetivo 4.a: Construir e fortalecer estruturas educacionais que sejam 
sensíveis às necessidades das crianças, às deficiências e à igualdade de 
gênero e criar ambientes de aprendizagem seguros, não violentos e 
inclusivos para todos. 
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crianças, adolescentes, jovens. Cada qual com capacidades, possibilidades, 
habilidades, poderes diferentes, todos, todas para promover uma cultura que 
coloque a vida no centro, especialmente quando ela está mais frágil e 
indefesa, que coloque no centro as crianças e seus direitos. 

Vivemos um período frutífero de conhecimentos psicopedagógicos sólidos e 
confiáveis, que podemos utilizar por meio da competência de colaboradores, 
colaboradoras experientes e sensíveis. 
A escuta ativa e empática das emoções, a capacidade de cuidar, a abertura, o 
acolhimento, a atenção, a aceitação, o prestar atenção com intenção, no 
momento presente e sem julgamento (mindfulness = atenção plena), a 
riqueza da inteligência emocional, a consciência da deficiência (não só física, 
mas especialmente a da mente e do coração) não apenas como limite, mas 
acima de tudo como recurso, a educação para a diversidade e inclusão (para 
evitar bullyng, ostracismo, exclusão) a formação para detectar traumas e 
sinais de abuso, etc... das perspectivas e metodologias em educação e 
trabalho social, no compromisso escolar, na escuta-acompanhamento de 
menores traumatizados escuta que facilitam o relacionamento e a 
comunicação entre adultos e crianças, entre crianças e crianças, entre adultos 
e adultos, para educar e nos educar plenamente. 

  
 

 

 
 
 
 

Entre 1999 e 2007, o Âmbito da Pastoral Juvenil, 

juntamente com o da Família Salesiana, lideraram um 

processo de animação mundial sobre o Sistema 

Preventivo e situações de sofrimento, realizado através 

de Seminários de estudo mundiais e continentais, com 

a participação de FMA, leigas e leigos, que 

trabalhavam no campo da marginalização e do 

desconforto das gerações mais jovens.  
 

O livro [de Mara Borsi e Piera Ruffinatto, Sistema 

Preventivo e Situações Difíceis. A animação de um 

processo para a vida e a esperança das novas gerações. 

Roma LAS 2008 - traduzido para o espanhol (cópias 

disponíveis em Editorial CCS Madrid) e em inglês 
(cópias disponíveis no Âmbito da PJ – Roma)] 

apresenta diretrizes educacionais, estratégias práticas e 

ações operacionais concretas, úteis para atualizar e 

fazer cada vez mais salesianas as políticas inspetoriais 

de proteção e cuidado dos menores. 
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3. Comunidades educativas comprometidas com a proteçao de 
crianças, adolescentes e jovens 

 

A maternidade e 

a infância têm 

direito a cuidados e 

assistência 

speciais. 
Declaração Universal dos 

Direitos Humanos art. 25,2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Não há responsabilidade 

mais sagrada que aquela 

que o mundo tem para 

com as crianças. Não há 

dever mais importante do 

que garantir que seus 

direitos sejam respeitados, 

que seu bem-estar seja 

protegido, que suas vidas 

sejam livres do medo e da 

necessidade de que 

possam crescer em paz” 

   

Kofi Annan, ex -secretário 

geral do 'da ONU. 

 

Os direitos humanos são garantidos pelo 

Estado. Eles protegem cada indivíduo.  

Os Direitos das Crianças oferecem proteção e 

apoio especial a toda pessoa com menos de 18 

anos e, de acordo com a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança e do 

Adolescente, são: 

Direitos de Sobrevivência  Abrangem as 

necessidades básicas da vida. Eles incluem: o 

direito à vida, alimentação, cuidados médicos, 

boas condições de vida e um lar. 

Direitos de desenvolvimento  Estes incluem os 

direitos fundamentais para o desenvolvimento 

saudável da criança - por exemplo, educação, 

brincadeiras, acesso à informação, liberdade 

religiosa e o direito de participar de atividades 

culturais. 

Direitos de proteção Garantem que a criança 

esteja protegida contra comportamentos de 

risco, abusos, exploração, violência, guerra ou 

qualquer outra coisa que possa colocá-la em 

perigo. 

Direitos de participação: Estabelecem que as 

crianças sejam ouvidas nas decisões que as 

afetam e dentro de suas comunidades de 

pertencimento, sejam levadas em consideração, 

possam ser participantes no encontro com outras 

pessoas e na livre expressão de suas ideias. 

Devido à sua imaturidade física e intelectual, 

precisam de particular proteção e cuidados 

especiais, incluindo proteção legal adequada, 

tanto antes quanto depois do nascimento. 

Proteger os direitos das crianças é tarefa do 

Estado e daqueles que assumem a 

responsabilidade pela criança, incluindo os 

trabalhadores socioeducativos.  

"As crianças não são mini-
pessoas com mini-direitos, 

mini-sentimentos e mini-
dignidade humana. Elas são 
seres humanos vulneráveis 

com plenos direitos que 
precisam de mais proteção 
[com relação aos adultos],  

não menos”.  
 

 Maud de Boer-Buquicchio, 
ex Vice-Secrétaire Général, 

Conseil européen  
(2002-2012) 
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« Essa porção (a juventude de nossos dias), a mais delicada e mais preciosa da 

sociedade humana, sobre a qual se fundam as esperanças de um futuro feliz, não é 

perversa por natureza. Uma vez superada a negligência dos pais, a ociosidade, o 

desencontro de tristes companheiros, aos quais são especialmente submetidos nos 

dias festivos, torna-se coisa muito agradável insinuar em seus corações os 

princípios da ordem, dos bons costumes, do respeito e da religião; porque se às 

vezes acontece que já estejam danificados nessa idade, é mais por falta de 

consideração do que por maldade consumada». 

(João Bosco, Plano de regulamento para o Oratório masculino de São Francisco 

de Sales em Turim, 1849) 

 

No caminho rumo ao Sínodo, as nossas comunidades educativas poderão 
aproveitar a oportunidade para um compromisso sério de conhecimento, 
reelaboração, assunção e avaliação das Diretrizes para uma política 
preventiva para a proteção dos menores tanto em nível inspetorial como para 
nas obras educativas. Dessa forma, eles se tornarão comunidades educativas 
cada vez mais voltadas para crianças, adolescentes, jovens e pessoas 
vulneráveis, de acordo com: 
 

 principes de princípios de prevenção; intencionalidade educacional; 
segurança, proteção e defesa; envolvimento ativo na missão comum e 
corresponsabilidade de cada membro da comunidade educativa - jovem e 
adulto; vida adulta exemplar (ver Linhas Orientadoras para a missão 
educativa, 74). 

 Normas e medidas de intervenção multidisciplinares e multissetoriais, 
para proteção dos menores com firmeza e clareza; código de ética e de 
comportamento para proteção dos menores; protocolos para a gestão de 
relatórios e quaisquer casos de abuso; procedimentos preventivos e 
disciplinares: todos estes são ferramentas para aumentar a conscientização 
sobre proteção e segurança e acompanhamento amoroso para as gerações 
jovens. 

 Diretrizes para ambientes e presenças educativas 
* que sejam uma expressão clara dos valores evangélicos 
* que declarem abertamente seu compromisso com a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente 
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* que se refiram à Igreja, na jurisdição particular (Dioceses, Conferências 

Episcopais, associações de Congregações / Institutos Religiosos) 
* Para iniciar (e/ou fortalecer) um processo em nível inspetorial para a 

formação no campo dos membros das comunidades educativas, a fim de 

conhecer, compartilhar, assumir em conjunto a Política preventiva para a 

proteção de menores em nível inspetorial e/ou da obra –  ambiente 

educacional: 
 através do aprofundamento de conteúdos e da aquisição de 

habilidades na comunidade educativa: 
o da responsabilidade para a transparência; 
o da escuta de menores, especialmente os mais prejudicados pela 

vida, à "tolerância zero" em caso de negligência, abandono, 
abuso; 

o do senso de presença-assistência (mais que um controle estéril 
ou vigilância ...) a estar presente de acordo com as "virtudes 
pastorais" da ternura, da paciência e da misericórdia; 

o da justiça restaurativa a uma abordagem multidisciplinar, de 
acordo com as tarefas específicas para redes educacionais 
formais e informais, próprias de cada país 

  através de uma prática educativa profundamente salesiana em 
atitudes, comportamentos, linguagem (verbal, não verbal) 

  através de um estilo educativo de relacionamento e presença no 
pleno respeito da pessoa e da sua privacidade 

o ambientes abertos, pátios para compartilhar a vida, presença 
contínua e encorajadora de educadores / educadoras; 

o encontros que garantam sempre transparência, 
responsabilidade, escuta atenta, olhar confiante e positivo, que 
promovam o bem e o amor de maneira madura, que ajudem a 
expressar o melhor de si de acordo com o plano de Deus, 
especialmente com os menores com necessidades especiais ou 
habilidades diferentes; 

o  competência profissional e escolhas educacionais para prevenir 
maus tratos, bullying, abuso e até mesmo identificar casos 
eventuais; 

o presença responsável na web e em redes sociais; 
o acompanhamento de menores para que saibam proteger-se e 

defender-se também com ajuda mútua, o que implementa o 
critério tipicamente salesiano de "jovens para os jovens" 
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o ambiente de participação, partilha de valores, de espera 
paciente dos ritmos de crescimento pessoal, diálogo respeitoso 
com aqueles que pertencem a outras tradições socioculturais e 
religiosas; 

o informação clara e transparente de normas e regras, sem 
ambivalência ou favoritismo, e comunicação ao território de 
toda a vida que ocorre em obras educativas; 

o escolha clara para priorizar a necessidade de proteção de 
menores e o compromisso contra qualquer forma de tolerância 
ou cobertura de comportamentos que ponham em perigo ou 
prejudiquem seu bem-estar e dignidade; 

o um processo de educação à fé - especialmente com pessoas 
feridas por experiências traumáticas - é um grande recurso: 
poderia começar curando as feridas do corpo e do coração (as 
feridas da dor e do amor), trabalhando o emocional, a 
afetividade, a ternura, a sexualidade para chegar, mais tarde, à 
cabeça, à razão, aos princípios, aos valores, até o encontro com 
o Deus de Jesus, sua contemplação e adoração (ver Sistema 
Preventivo e situações de dificuldade, pp. 88-97) 

 

 Fortalecimento da intervenção educativo-pastoral COM as famílias, 
assim experimentando a riqueza de "relacionamentos marcados pelo 
«espírito de família» que elimina distâncias, estimula a confiança, une 
gerações e cria um clima de confiança, onde as pessoas podem crescer em 
liberdade e colaborando uns com os outros em reciprocidade "(ver Linhas 
Orientadoras para a missão educativa, No. 149, ver também: Âmbito PJ, 
Família, nós ouvimos você! Para uma Pastoral Juvenil com a Família – 
Coleção PJ nº 9,  2 de outubro de 2014). 
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Conclusão 
 

As inspetorias nos vários contextos já fizeram um caminho preparando 
as "Diretrizes para Políticas de prevenção e intervenção", efetivas e 
educativas e criando ambientes seguros para todos, especialmente para 
as pessoas mais fracas, 

as comunidades educativas, com clara intencionalidade e 
conhecimento, estão tornando cada vez mais ‘vocacionais’, enraizadas na 
alegria de educar juntas e de ver crianças e jovens crescerem na 
esperança; 

a proteção e o cuidado pastoral de possíveis vítimas jovens nos 
motivam e conduzem a um monitoramento calmante e a acordos de 
corresponsabilidade, o "ministério" da escuta na amorosidade deve ser 
constantemente fortalecido em todos os ambientes educacionais: "Uma 
comunidade que educa e se educa está atenta à vida cotidiana para 
apreender os sinais da presença de Deus. Ela acredita nas energias 
positivas das gerações jovens e dos adultos e é capaz de sair das próprias 
seguranças para aceitar a fragilidade, a precariedade vivenciada pelas 
jovens e pelos jovens, para dialogar e repensar a experiência humana e 
religiosa com eles" (ver Linhas Orientadoras para a Missão Educativa, nº 
67).  

O caminho do Sínodo exige que sejamos comunidades educativas 
vocacionais em formação permanente, porque os desafios a serem 
enfrentados como educadores, educadoras e com as famílias, são 
exigentes: é chamada a viver o Sistema Preventivo, pelo qual ser 
profundamente agradecidos e a dedicar a vida ao serviço amoroso de 
crianças, adolescentes e jovens. Um grande presente de amor educativo. 

 
Nos anima uma fé-confiança ativa e profunda e temos a alegre certeza 

de que Maria está entre nós, anda em nossas casas e cobre com seu 
manto todas as crianças, adolescentes e jovens que nos são confiados, 
como Dom Bosco nos assegura. 

 
 
 



CCoolleeççããoo  PPaassttoorraall  JJuuvveenniill      --  NN°°  1155  //  22001188  

  

 13 

 

Uma ideia evangélica de comunidade cristã 
 

175.  Durante o Seminário Internacional foi esclarecido que a 
experiência da comunidade continua a ser essencial para os 
jovens: se por um lado eles têm «alergia às instituições», 
por outro, estão à procura de relacionamentos significativos 
em «comunidades autênticas» e de contactos pessoais com 
«testemunhas radiantes e coerentes» (cf. RP 1.5.10). Várias 
Conferências Episcopais expressaram o desejo de que o 
Sínodo reafirme a natureza aberta e inclusiva da Igreja, 
chamada a acompanhar os jovens na perspetiva da 
preservação tanto da integridade do anúncio como da 
gradatividade da proposta, respeitando assim os ritmos do 
amadurecimento da sua liberdade, que se constitui num 
acontecimento histórico concreto e quotidiano. Seguindo o 
exemplo de Jesus, «o primeiro e o maior evangelizador» (EN 
9; EG 12), a comunidade de fiéis também é chamada a sair e 
encontrar os jovens onde quer que estejam, reacendendo 
seus corações e caminhando com eles (cf. Lc 24,13-35). 
 

Instrumentum laboris para o Sinodo 2018 
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"Aos avós, que receberam a bênção de ver os filhos de seus 

filhos, está confiada uma grande tarefa: transmitir a experiência 

da vida, a história de uma família, de uma comunidade, de um 

povo; compartilhar com simplicidade uma sabedoria e a mesma 

fé: a mais preciosa herança!  

Abençoadas as famílias que têm seus avós perto! " 

(Papa Francisco encontra os idosos na Praça São Pedro,  

28 de setembro de 2014) 

 

 

"Que o Senhor sempre nos dê idosos sábios! Pessoas idosas que 

nos deem a memória do nosso povo, a memória da Igreja. E nos 

deem também o sentido da alegria " 

(Papa Francisco, reunião no Estádio Olímpico em Roma, 1º de 

junho de 2014) 

 

 

"A oração dos idosos e dos avós é um presente para a Igreja, é 

uma riqueza! Uma grande injeção de sabedoria também para 

toda a sociedade humana: especialmente para aquela que é 

muito atarefada, muito ocupada, distraída demais."  

(Papa Francisco, Audiência Geral, 11 de março, 2015) 

 

 

As Irmãs mais velhas, os avôs e avós de comunidades 

educativas, animados e empreendedores podem ser um dom 

precioso da proximidade amorosa, proteção solidária e 

acompanhamento bom e paciente...   sobre quem contar para 

uma  valorização saudável e  fortalecimento recíproco. 



CCoolleeççããoo  PPaassttoorraall  JJuuvveenniill      --  NN°°  1155  //  22001188  

  

 15 

CARTA DO PAPA FRANCISCO 

AO POVO DE DEUS 

«Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele» (1 Co 12, 

26). Estas palavras de São Paulo ressoam com força no meu coração ao 

constatar mais uma vez o sofrimento vivido por muitos menores por causa 

de abusos sexuais, de poder e de consciência cometidos por um número 

notável de clérigos e pessoas consagradas. Um crime que gera profundas 

feridas de dor e impotência, em primeiro lugar nas vítimas, mas também 

em suas famílias e na inteira comunidade, tanto entre os crentes como entre 

os não-crentes. Olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça 

para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Olhando para o 

futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz 

de evitar que essas situações não só não aconteçam, mas que não 

encontrem espaços para serem ocultadas e perpetuadas. A dor das vítimas e 

das suas famílias é também a nossa dor, por isso é preciso reafirmar mais 

uma vez o nosso compromisso em garantir a protecção de menores e de 

adultos em situações de vulnerabilidade. 

1. Um membro sofre? 

Nestes últimos dias, um relatório foi divulgado detalhando aquilo que 

vivenciaram pelo menos 1.000 sobreviventes, vítimas de abuso sexual, de 

poder e de consciência, nas mãos de sacerdotes por aproximadamente 

setenta anos. Embora seja possível dizer que a maioria dos casos 

corresponde ao passado, contudo, ao longo do tempo, conhecemos a dor de 

muitas das vítimas e constamos que as feridas nunca desaparecem e nos 

obrigam a condenar veementemente essas atrocidades, bem como unir 

esforços para erradicar essa cultura da morte; as feridas “nunca 

prescrevem”. A dor dessas vítimas é um gemido que clama ao céu, que 

alcança a alma e que, por muito tempo, foi ignorado, emudecido ou 

silenciado. Mas seu grito foi mais forte do que todas as medidas que 

tentaram silenciá-lo ou, inclusive, que procuraram resolvê-lo com decisões 

que aumentaram a gravidade caindo na cumplicidade. Clamor que o 

Senhor ouviu, demonstrando, mais uma vez, de que lado Ele quer estar. O 

cântico de Maria não se equivoca e continua a se sussurrar ao longo da 

história, porque o Senhor se lembra da promessa que fez a nossos pais: 
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«dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os 

humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos 

vazias» (Lc 1, 51-53), e sentimos vergonha quando percebemos que o 

nosso estilo de vida contradisse e contradiz aquilo que proclamamos com a 

nossa voz. 

Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos 

que não soubemos estar onde deveríamos estar, que não agimos a tempo 

para reconhecer a dimensão e a gravidade do dano que estava sendo 

causado em tantas vidas. Nós negligenciamos e abandonamos os pequenos. 

Faço minhas as palavras do então Cardeal Ratzinger quando, na Via Sacra 

escrita para a Sexta-feira Santa de 2005, uniu-se ao grito de dor de tantas 

vítimas, afirmando com força: «Quanta sujeira há na Igreja, e precisamente 

entre aqueles que, no sacerdócio, deveriam pertencer completamente a Ele! 

Quanta soberba, quanta autossuficiência!... A traição dos discípulos, a 

recepção indigna do seu Corpo e do seu Sangue é certamente o maior 

sofrimento do Redentor, o que Lhe trespassa o coração. Nada mais 

podemos fazer que dirigir-Lhe, do mais fundo da alma, este grito: Kyrie, 

eleison – Senhor, salvai-nos (cf. Mt 8, 25)» (Nona Estação). 

2. Todos os outros membros sofrem com ele. 

A dimensão e a gravidade dos acontecimentos obrigam a assumir esse 

facto de maneira global e comunitária. Embora seja importante e 

necessário em qualquer caminho de conversão tomar conhecimento do que 

aconteceu, isso, em si, não basta. Hoje, como Povo de Deus, somos 

desafiados a assumir a dor de nossos irmãos feridos na sua carne e no seu 

espírito. Se no passado a omissão pôde tornar-se uma forma de resposta, 

hoje queremos que seja a solidariedade, entendida no seu sentido mais 

profundo e desafiador, a tornar-se o nosso modo de fazer a história do 

presente e do futuro, num âmbito onde os conflitos, tensões e, 

especialmente, as vítimas de todo o tipo de abuso possam encontrar uma 

mão estendida que as proteja e resgate da sua dor (cf. Exort. ap. Evangelii 

gaudium, 228). Essa solidariedade exige que, por nossa vez, denunciemos 

tudo o que possa comprometer a integridade de qualquer pessoa. Uma 

solidariedade que exige a luta contra todas as formas de corrupção, 

especialmente a espiritual «porque trata-se duma cegueira cómoda e 
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autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito: o engano, a calúnia, 

o egoísmo e muitas formas subtis de autorreferencialidade, já que “também 

Satanás se disfarça em anjo de luz” (2 Cor 11, 14)» (Exort. ap. Gaudete et 

exultate, 165). O chamado de Paulo para sofrer com quem sofre é o melhor 

antídoto contra qualquer tentativa de continuar reproduzindo entre nós as 

palavras de Caim: «Sou, porventura, o guardião do meu irmão?» (Gn 4, 9). 

Reconheço o esforço e o trabalho que são feitos em diferentes partes do 

mundo para garantir e gerar as mediações necessárias que proporcionem 

segurança e protejam a integridade de crianças e de adultos em situação de 

vulnerabilidade, bem como a implementação da “tolerância zero” e de 

modos de prestar contas por parte de todos aqueles que realizem ou 

acobertem esses crimes. Tardamos em aplicar essas medidas e sanções tão 

necessárias, mas confio que elas ajudarão a garantir uma maior cultura do 

cuidado no presente e no futuro. 

Juntamente com esses esforços, é necessário que cada batizado se sinta 

envolvido na transformação eclesial e social de que tanto necessitamos. Tal 

transformação exige conversão pessoal e comunitária, e nos leva dirigir os 

olhos na mesma direção do olhar do Senhor. São João Paulo II assim o 

dizia: «se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos 

saber vê-Lo sobretudo no rosto daqueles com quem Ele mesmo Se quis 

identificar» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender a olhar para 

onde o Senhor olha, estar onde o Senhor quer que estejamos, converter o 

coração na Sua presença. Para isso nos ajudarão a oração e a penitência. 

Convido todo o Povo Santo fiel de Deus ao exercício penitencial da oração 

e do jejum, seguindo o mandato do Senhor[1], que desperte a nossa 

consciência, a nossa solidariedade e o compromisso com uma cultura do 

cuidado e o “nunca mais” a qualquer tipo e forma de abuso. 

É impossível imaginar uma conversão do agir eclesial sem a participação 

activa de todos os membros do Povo de Deus. Além disso, toda vez que 

tentamos suplantar, silenciar, ignorar, reduzir em pequenas elites o povo de 

Deus, construímos comunidades, planos, ênfases teológicas, 

espiritualidades e estruturas sem raízes, sem memória, sem rostos, sem 

corpos, enfim, sem vidas[2]. Isto se manifesta claramente num modo 

anômalo de entender a autoridade na Igreja - tão comum em muitas 
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comunidades onde ocorreram as condutas de abuso sexual, de poder e de 

consciência - como é o clericalismo, aquela «atitude que não só anula a 

personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e a subestimar a 

graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo»[3]. O 

clericalismo, favorecido tanto pelos próprios sacerdotes como pelos leigos, 

gera uma ruptura no corpo eclesial que beneficia e ajuda a perpetuar muitos 

dos males que denunciamos hoje. Dizer não ao abuso, é dizer 

energicamente não a qualquer forma de clericalismo. 

É sempre bom lembrar que o Senhor, «na história da salvação, salvou um 

povo. Não há identidade plena, sem pertença a um povo. Por isso, ninguém 

se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em 

conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelecem na 

comunidade humana: Deus quis entrar numa dinâmica popular, na 

dinâmica dum povo» (Exort. ap. Gaudete et exultate, 6). Portanto, a única 

maneira de respondermos a esse mal que prejudicou tantas vidas é vivê-lo 

como uma tarefa que nos envolve e corresponde a todos como Povo de 

Deus. Essa consciência de nos sentirmos parte de um povo e de uma 

história comum nos permitirá reconhecer nossos pecados e erros do 

passado com uma abertura penitencial capaz de se deixar renovar a partir 

de dentro. Tudo o que for feito para erradicar a cultura do abuso em nossas 

comunidades, sem a participação activa de todos os membros da Igreja, 

não será capaz de gerar as dinâmicas necessárias para uma transformação 

saudável e realista. A dimensão penitencial do jejum e da oração ajudar-

nos-á, como Povo de Deus, a nos colocar diante do Senhor e de nossos 

irmãos feridos, como pecadores que imploram o perdão e a graça da 

vergonha e da conversão e, assim, podermos elaborar acções que criem 

dinâmicas em sintonia com o Evangelho. Porque «sempre que procuramos 

voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam 

novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais 

eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo actual» 

(Exort. ap.Evangelii gaudium, 11). 

É imperativo que nós, como Igreja, possamos reconhecer e condenar, com 

dor e vergonha, as atrocidades cometidas por pessoas consagradas, 

clérigos, e inclusive por todos aqueles que tinham a missão de assistir e 

cuidar dos mais vulneráveis. Peçamos perdão pelos pecados, nossos e dos 
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outros. A consciência do pecado nos ajuda a reconhecer os erros, delitos e 

feridas geradas no passado e permite nos abrir e nos comprometer mais 

com o presente num caminho de conversão renovada. 

Da mesma forma, a penitência e a oração nos ajudarão a sensibilizar os 

nossos olhos e os nossos corações para o sofrimento alheio e a superar o 

afã de domínio e controle que muitas vezes se torna a raiz desses males. 

Que o jejum e a oração despertem os nossos ouvidos para a dor silenciada 

em crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais. Jejum que nos 

dá fome e sede de justiça e nos encoraja a caminhar na verdade, dando 

apoio a todas as medidas judiciais que sejam necessárias. Um jejum que 

nos sacuda e nos leve ao compromisso com a verdade e na caridade com 

todos os homens de boa vontade e com a sociedade em geral, para lutar 

contra qualquer tipo de abuso de poder, sexual e de consciência. 

Desta forma, poderemos tornar transparente a vocação para a qual fomos 

chamados a ser «um sinal e instrumento da íntima união com Deus e da 

unidade de todo o gênero humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 

1). «Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele», disse-

nos São Paulo. Através da atitude de oração e penitência, poderemos entrar 

em sintonia pessoal e comunitária com essa exortação, para que cresça em 

nós o dom da compaixão, justiça, prevenção e reparação. Maria soube estar 

ao pé da cruz de seu Filho. Não o fez de uma maneira qualquer, mas 

permaneceu firme de pé e ao seu lado. Com essa postura, Ela manifesta o 

seu modo de estar na vida. Quando experimentamos a desolação que nos 

produz essas chagas eclesiais, com Maria nos fará bem «insistir mais na 

oração» (cf. S. Inácio de Loiola, Exercícios Espirituais, 319), procurando 

crescer mais no amor e na fidelidade à Igreja. Ela, a primeira discípula, nos 

ensina a todos os discípulos como somos convidados a enfrentar o 

sofrimento do inocente, sem evasões ou pusilanimidade. Olhar para Maria 

é aprender a descobrir onde e como o discípulo de Cristo deve estar. 

Que o Espírito Santo nos dê a graça da conversão e da unção interior para 

poder expressar, diante desses crimes de abuso, a nossa compunção e a 

nossa decisão de lutar com coragem. 

 

Francisco 
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Cidade do Vaticano, 20 de Agosto de 2018. 

________________________________________ 

[1] «Esta espécie de demónios não se expulsa senão à força de oração e de 

jejum» Mt 17, 21. 

[2] Cf. Carta do Santo Padre Francisco ao Povo de Deus que peregrina no 

Chile, 31 de Maio de 2018. 

[3] Carta do Papa Francisco ao Cardeal Marc Ouellet, Presidente da Pontifícia 

Comissão para a América Latina, 19 de Março de 2018. 
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