
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTAS DE ESPERANÇA A NÍVEL MUNDIAL 
  
 
 Com gratidão pelos 140 anos do Instituto FMA e em comunhão com a família 
salesiana na  celebraçâo do bicentenário do nascimento de Dom Bosco, nos dias 26 de 
setembro a 2 de outubro de 2011 à Castelgandolfo  (Roma) vivemos na alegria o encontro 
“Eis o teu campo…” para o relançamento do oratório-centro juvenil, ambiente educativo 
que vai ao encontro, acolhe e acompanha, lugar particularmente favorável para o anúncio 
do Senhor Jesus e para o testemunho eficaz do evangelho, espaço de evangelizaçâo das 
culturas juvenis.  

 
Desse encontro, coordenado do Âmbito da Pastoral Juvenil juntamente com o grupo  

de estudo, participaram 13 FMA provenientes de várias conferências interinspetoriais; 
participaram também algumas comunidades educativas, FMA apaixonadas pela missâo e 
leigos competentes. Alguns salesianos enriqueceram a semana  com a celebraçâo da 
Eucaristia e com a sapiente presença. O grupo de trabalho percorreu quatro etapas, através 
das quais alcançou os objetivos que eram previstos. 

 
Ir. Maria Carmem Canales, Conselheira Geral para a Pastoral juvenil, introduziu os 

trabalhos desejando que o encontro e o processo  successivo fosse vivido com Maria que, 
com a sua presença, renova a certeza que somente quem ama pode comprender  a vida de 
Dom Bosco – educador santo – e a sua obra predileta, o oratório.     

 
Na primeira etapa (Oratório: porta espalancada – “sabes assobiar?”) sentimos a 

necessidade de continuar o aprofundamento da leitura em chave sócio-pedagógica dos 
contextos Inspetoriais e das realidades locais, que estâo emergindo da análise  dos 
questionários sobre a proposta educativa do OCJ. Descobrimos, também algumas 
novidades entusiasmantes através da escuta partecipada de caminhos traçados em vários 
contextos  onde somos presentes. Foi muito interessante refletir  sobre a história das FMA 
colocando-nos nas pegadas dos oratórios, ambientes educativos com propostas múltiplas e 
diferenciadas, dos inícios de Dom Bosco aos anos 90. Aprofundamos o significado do 
coraçâo oratoriano qual critério de renovamento da identidade salesiana e modelo 
educativo de riferimento.  

 
Na segunda etapa (Oratório: obra em movimento. “vocês sâo o meu único e 

contínuo pensamento…”), através de alguns incontros, redescobrimos o OCJ como lugar 
onde – em modo previlegiado  - adolescentes, jovens e educadores podem fazer a 
experiência do encontro com o Senhor, e aprofundamos a conexâo tra OCJ e alguns 
espaços  onde hoje se desenvolve a vida dos jovens: tempo livre/tempo ocupado, lugares 
informais e continente digital, econõmia e desenvolvimento sustentável. 

 



Na terça etapa do estudo (oratório: espaço de crescimento vocacional e missionário 
– “sabem que coisa deseja de vocês esse pobre velho?”), nos conscientizamos da 
necessidade e urgência  de repartir do critério oratoriano para tornar os ambientes 
educativos espaços e lugares de autêntico crescimento vocacional e missionário – para os 
jovens e para nós FMA  - em sintonia com as exigências  dos tempos.  

 
Iluminadas e encorajadas das Boas-noites de Ir. Emilia  Musatti, Vigária Geral, e da 

Madre, nos encaminhamos rumo a etapa conclusiva (O oratório está em você – “perto ou 
longe penso sempre em vocês”), formulando algumas propostas de esperança (presente 
nesse documento) para viver nas Inspetorias, a nível  local e em particular a nível pessoal.  

 
 Ao termine do encontro OCJ “Eis o teu campo…”, a Comissâo de estudos e 
animaçâo  é consciente  da urgência da nova evangelizaçâo e da importância de reavivar  a  
paixâo educativa em um  PROCESSO  aberto de FORMAÇÂO – REFLEXÂO – AÇÂO  que o 
âmbito para  a Pastoral juvenil deve avaliar  para o próximo Capitulo Geral, e que deverá 
ser vivido em continuidade nas comunidades locais e Inspetoriais, na coordenaçâo 
inspetorial da Pastoral juvenil, nas comunidades educativas e equipes locais e inspetoriais de 
animaçâo do OCJ. 
 
 
PROPOSTAS 
 

 
1. Crescer, a nível pessoal, na consciência que o OCJ nâo se limita a uma “estrutura”, 

mas é uma resposta vocacional à Cristo no serviço de predileçâo dos jovens.  
 

2. Crescer na consciência, sobretudo comunitária, que o coraçâo oratoriano anima e é 
critério de renovamento de todas as nossas presenças educativas.  
 

3. Aprofundar em todo o Instituto os seguintes conteúdos carismáticos: 
• Oratório- centro juvenil 

• Coraçâo oratoriano 

• Critério oratoriano 

 Para  reviltalizar o ambiente educativo. 
 
4. Estabelecer elementos e critérios para oferecer às Inspetorias para ajudar a reler a 

praxis educativa do OCJ e sistematizar a experiência, com particular atençâo à 
algumas problemáticas (gestâo e recursos, nova econõmia, ambiente e ecologia, 
mundos virtuais e social networks) na exigência de dar novas respostas à realidade 
social e juvenil em transformaçâo. 

 
 
COM QUAL ESTILO? 
 

a. Corajosa e profunda avaliaçâo da nossa paixâo pelo Reino e pelo  bem dos jovens 
mais pobres, paixâo que sabe envolver e colocar  em rede as agências educativas do 
território.  



b. Andar ao encontro dos jovens lá onde eles estâo e vivem, porque o OCJ è o lugar 
da convergência física onde cresce uma comunidade juvenil aberta e acolhiente que 
há um movimento de saída: vai à procura e oa encontro dos jovens como fazia Dom 
Bosco. Quando un OCJ hoje  se limita ao próprio espaço fisíco se torna uma 
instituiçâo insuficiente para afrontar a situaçâo juvenil. 

c. Potenciar o crescimento  e promoçâo  do OCJ à serviço  dos jovens mais pobres, lá 
onde  esses estâo e vivem, reconhecendo que o OCJ é o lugar de crescimento 
vocacional para as FMA, os educadores e as jovens gerações.  

d. Reflexâo e progetaçâo de comunidades educativas que, com propostas creativas e 
adequadas, construam o OCJ como ambiente que encontra os jovens  e comunica  
com a realidade juvenil e as suas necessidades mais profundas (sentido e fé, formaçâo 
cristâ e crescimento humano e social, trabalho e profissâo, tempo livre, mundo 
informal e da rede, serviço educativo e pertença eclesial e social, arte e sport, jogo e 
expressâo). 

e. Envio da parte das Inspetorias de experiências, em particular daquelas mais 
inovadoras respeito às problemáticas odienas, para publicaçâo e socializaçâo no 
sito: www.cgfma.org e no blog: http://pgfma.wordpress.com. 

 

 

Obs.: a comunicaçâo ao interno da comissâo internacional continuará em modo 
virtual (correio eletrõnico, Skype, etc..). Nos empenhemos em apresentar as 
propostas aos Conselhos inspetoriais, às Conferências interispetoriais e às equipes de 
PJ. O âmbito PJ preparará e proporá eventualmente alguns indicadores de avaliaçâo 
para facilitar o desenvolvimento do processo iniciado.  

 

 

A comissâo internacional OCJ 

 

http://www.cgfma.org/
http://pgfma.wordpress.com/

