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1 QUE É VIVER EM COMUNIDADE?  

Estamos aqui esta manhã para falar das nossas comunidades, não de 

vizinhos, mas cristãs. Não devemos esquecer que uma das caraterísticas 

principais, não só do Salesiano Cooperador, mas de qualquer cristão é que 

vive em comunidade. É este um dado que apareceu constantemente ao longo 

da história da Igreja. Uma grande comunidade (Igreja Universal) composta 

por milhares de pequenas comunidades que configuram as igrejas locais, 

congregações, irmandades, associações e, claro está, os Centros Locais de 

Salesianos Cooperadores. 

Mas antes de começar a falar sobre como vivemos nós em comunidade, 

propomos fazer um breve percurso pelas diversas formas de viver e sentir a 

comunidade. Como viviam em comunidade os primeiros cristãos? Que 

entendem outros carismas por comunidade e vida comunitária? 

 

1.1 Nos inícios do cristianismo: as primeiras comunidades cristãs  

São bem conhecidos alguns textos do Novo Testamento que nos falam da 

vida diária dos primeiros cristãs: celebravam juntos, escutavam os 

ensinamentos dos apóstolos, recordavam as palavras de Jesus e 

rememoravam a última ceia, partilhavam tudo e distribuíam os bens segundo 

as necessidades de cada um1.   

Os textos do Novo Testamento e outros testemunhos desta época primitiva 

refletem uma extraordinária coesão interna nas comunidades. Não 

esqueçamos que os cristãos viviam perseguidos por toda a sociedade de 

então, desde as autoridades religiosas às políticas. Eram autênticos bichos 

raros que não tinham outro remédio senão apoiar-se mutuamente. Mas esta 

força é, juntamente com o poder da mensagem de Cristo, aquilo que permitiu 

que perdurasse no tempo. Antes de tudo, cabe perguntar-se se, salvas as 

devidas distâncias (felizmente não somos condenados às galeras nem ao 

martírio na arena de nenhum anfiteatro), não deveríamos mostrar-nos 

igualmente coesos e fortes diante da perseguição anti-eclesial do 

nosso tempo?   

Também no Novo Testamento podemos encontrar referentes daquilo que 

tanto gostamos de citar para dizer o que nos apetece: a correção fraterna. 

Basta pegar na Primeira Carta aos Tessalonicenses para ver como S. Paulo 

nos encoraja a que “nos animemos e estimulemos mutuamente”, para que 

“sejamos considerados com os que trabalham entre vós”1. Mas, sobretudo, 

insta connosco a “que corrijamos os indisciplinados, encorajemos os 

desanimados tímidos, amparemos os fracos e sejamos pacientes com todos. 

”2. 

                                   

1 At 2, 42-47  

2 1Tes 5,11-14  
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Porém de entre todos os textos que consultámos, gostaríamos de realçar um 

deles menos conhecido e que encontrámos por mera casualidade durante a 

investigação: a Carta a Diogneto1. Sem falar propriamente da comunidade, 

podemos, isso sim, distinguir implicitamente a vivência comunitária. Nos seus 

capítulos 5 e 6 fala-nos assim dos primeiros cristãos: 

Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem pelo lugar em 

que vivem, nem pela sua linguagem, nem pelos seus costumes. Com 

efeito, eles não moram em cidades próprias, nem falam uma língua 

estranha nem têm algum modo especial de viver. […]  

Vivem em cidades conforme lhes coube em sorte, seguem os costumes 

dos habitantes do país, tanto no modo de vestir como em todo o seu 

estilo de vida e, no entanto, dão mostras de um teor de vida 

admirável e, no entender de todos, incrível. Habitam na sua 

pátria, mas são forasteiros; tomam parte em tudo como cidadãos, mas 

suportam tudo como estrangeiros; toda a terra estranha é pátria para 

eles, mas estão em toda a pátria como em terra estranha. Como 

todos, casam e geram filhos, mas não se desfazem dos filhos que 

concebem. Têm a mesa em comum, mas não o leito; estão na carne, 

mas não vivem segundo a carne; moram na terra, mas têm a sua 

cidadania no céu; obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida 

ultrapassam as leis; amam a todos e são perseguidos por todos; 

são desconhecidos e, apesar disso, condenados; são mortos e, deste 

modo, lhes é dada a vida; são pobres e enriquecem a muitos; 

carecem de tudo e tem abundância de tudo; são desprezados e, 

no desprezo, tornam-se glorificados; são amaldiçoados e, depois, 

proclamados justos; são injuriados, e bendizem; são maltratados, e 

honram; fazem o bem, e são punidos como malfeitores; são 

condenados, e alegram-se como se recebessem a vida. Pelos judeus 

são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos, e 

aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. 

Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim 

estão os cristãos no mundo. A alma estende-se a todas as partes 

do corpo, e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma 

habita no corpo, mas não procede do corpo; os cristãos habitam no 

mundo, mas não são do mundo. A alma invisível está contida num 

corpo visível; os cristãos são vistos no mundo, mas a sua religião 

é invisível. […] A alma ama a carne e os membros que a odeiam; 

também os cristãos amam aqueles que os odeiam. A alma está contida 

no corpo, mas é ela que sustenta o corpo; também os cristãos estão 

no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o 

mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal; também os cristãos 

habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando 

a incorruptibilidade nos céus. 2  

                                       
1 Esta carta é um belo códice anónimo do séc. II-III descoberto no séc. XV entre os 

papéis para envolver as partes de um peixeiro de Constantinopla. No seu breve 

conteúdo, o autor explica e defende a vida diária dos cristãos.  
2  https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_a_Diogneto. Texto completo da 

Carta Diogneto em: https://www.snpcultura.org/pedras_angulares_a_diogneto.html  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_a_Diogneto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_a_Diogneto
https://www.snpcultura.org/pedras_angulares_a_diogneto.html
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Perante estas palavras, para quê continuar a conferência? Vamos debater 

sobre a atualidade que têm como projeto de vida, porque outra coisa não se 

justifica. 

1.2 a vida de comunidade na Igreja atual  

Como dizíamos no início, a vida comunitária não é património próprio do 

nosso PVA, mas sinal caraterístico de todos os cristãos. Podemos encontrar 

no magistério da Igreja muitos documentos que nos falem da vivência 

comunitária, mas reportemo-nos ao mais recente, a Gaudete et Exsultate, 

para breves comentários. Esta exortação que nos explica como devemos 

viver o nosso projeto de vida em linha de santidade, dedica alguns números 

a desenvolver o aspeto comunitário. Leiamos o que nos diz Francisco: 

É muito difícil lutar […] contra o mundo egoísta se estivermos 

isolados. O bombardeio é tal que […], se estivermos demasiado sós, 

facilmente perdemos o sentido da realidade, a clarividência interior, e 

sucumbimos. 

A santificação é um caminho comunitário, dois a dois. Assim o mostram 

algumas comunidades santas. […] Do mesmo modo, há muitos casais 

santos, onde cada um foi um instrumento de Cristo para santificação 

do cônjuge. Viver ou trabalhar com outros é sem dúvida um 

caminho de crescimento espiritual. S. João da Cruz dizia a um 

discípulo: estás a viver com outros «para que te lavrem e 

cultivem». 

A comunidade é chamada a criar esse «espaço teologal em que se pode 

experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado». Partilhar 

a Palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos irmãos e vai-

nos convertendo em comunidade santa e missionária. […] 

A vida comunitária, quer em família, na paróquia, na comunidade 

religiosa ou em qualquer outra, é feita de muitos pormenores 

quotidianos. Isto acontecia na comunidade santa formada por Jesus, 

Maria e José, onde se refletiu de maneira paradigmática a beleza da 

comunhão trinitária. É também o que sucedia na vida comunitária que 

Jesus levou com os seus discípulos e com o povo simples. 

Recordemos como Jesus convidava os seus discípulos a prestar atenção 

aos pormenores. 

O pormenor de que o vinho estava a acabar-se numa festa. 

O pormenor de que faltava uma ovelha. 

O pormenor da viúva que deu as suas duas pequenas moedas. O 

pormenor de ter azeite de reserva para as lâmpadas no caso de o noivo 

demorar. 

O pormenor de pedir aos seus discípulos que vissem quantos pães 

tinham. 

O pormenor de ter lume preparado e peixe nas brasas quando estava 

à espera dos seus discípulos de madrugada. 

A comunidade que preserva os pormenores do amor, em que os 

membros cuidam uns dos outros e constituem um espaço 

aberto e evangelizador, é lugar da presença do Ressuscitado 
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que a vai santificando segundo o projeto do Pai. Às vezes, por 

uma dádiva do amor do Senhor, no meio desses pormenores são-nos 

oferecidas consoladoras experiências de Deus. […] 

Ao contrário da tendência para o individualismo consumista que acaba 

por nos isolar na busca do bem-estar à margem dos outros, o nosso 

caminho de santificação não pode deixar de nos identificar com aquele 

desejo de Jesus: «Que todos sejam um, como tu Pai em mim e eu em 

ti» (Jo 17,21).3  

Além de tudo isto, a Igreja tem abundância de carismas e de modos de 

viver o Evangelho. Assim, seria bom perguntar-se: que entendem outros 

carismas por comunidade? Como vivem isso? Perguntámos a algumas 

pessoas do nosso ambiente e neste vídeo poderemos escutar a sua resposta. 

2 O CENTRO LOCAL COMO COMUNIDADE DE REFERÊNCIA  

Depois de analisar brevemente como se vive em comunidade dentro do amplo 

espetro eclesial, chega o momento de olharmos para nós mesmos e de nos 

perguntarmos como é que nós salesianos cooperadores vivemos em 

comunidade. Sem dúvida alguma, o núcleo da nossa vocação vive-se nas 

nossas comunidades de base, que não são senão os centros locais. 

Todo o nosso PVA, tanto nos seus estatutos como no regulamento, está cheio 

de referências à comunhão e à vocação compartilhada. Assim, podemos 

recordar que “a pertença à Associação alimenta a experiência de fé e 

de comunhão eclesial”, uma pertença que se mede por sinais concretos de 

vida associativa em comum e que configura a nossa forma de pertencer à 

Igreja.4 

Esta mesma experiência de comunhão conduz-nos a sentir-nos “unidos num 

só coração e numa só alma” 5. Este mesmo artigo 21 convida-nos a viver 

a nossa comunidade como um lugar onde “conhecer-se, crescer juntos, 

partilhar experiências de fé e elaborar projetos apostólicos”, em definitiva, 

“acolhendo-nos reciprocamente”. De facto, basta recuar uns artigos nos 

Estatutos para encontrar a definição do nosso estilo de ação, que não é 

outro senão o da “amabilidade como sinal do amor de Deus, e 

instrumento para despertar a sua presença no coração de todos os que 

encontra”. O que há de mais belo do que ser instrumento de Deus para os 

irmãos que nos rodeiam?! 6 . A melhor maneira de construir uma boa 

comunidade é semear “as relações de confiança e amizade para criar um 

clima de família” em busca “da paz, do diálogo, do consenso e do acordo”. 

(Por certo, bom seria que recordássemos este artigo 18 sempre que 

queiramos recorrer à “correção fraterna” para dizer o que pensamos sobre o 

resto dos irmãos). 

De facto, o nosso PVA torna-nos tão próximos que não fala tanto de 

comunidade como de família. Assim, dedica um artigo inteiro a definir o 

                                       
3 GE 140-146.   

4 PVA/E art. 28  

5 PVA/E art 21  
6 PVA/E art.18  
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“espírito de família” no qual vivemos.7 Este espírito de família traduz-se 

na solidariedade humana e cristã com os SSCC doentes e em dificuldade, mas 

vai mais longe quando nos referimos aos irmãos SSCC que nos precederam 

para os quais temos gratidão e oração porque somos continuadores da sua 

missão.8 

Com frequência tendemos a identificar a pertença à comunidade com a 

presença ativa na mesma através da missão ou da participação nas 

celebrações. Todavia há um aspeto que nunca devemos esquecer: como boa 

família, nas nossas comunidades encontramos pessoas de todo o tipo, idade 

e condição, cada uma delas numa etapa diferente da sua vida. 

Evidentemente, não podemos exigir o mesmo a umas e a outras, pois 

um jovem universitário, um casal jovem ou um casal de aposentados não 

podem responder por igual às mesmas propostas. De facto, o nosso 

regulamento afirma expressamente no artigo 7.2: 

Na diversidade das situações e serviços, os Salesianos Cooperadores 

oferecem o seu testemunho participando, de várias formas na vida da 

Associação: 

• os jovens, portadores de dinamismo, contribuem para a missão 

comum com a sua sensibilidade e capacidade criativa; 

• os adultos e pessoas mais idosas, com a sua madura e 

prolongada fidelidade, oferecem o testemunho de uma vida 

enraizada em Cristo e vivida nas realidades temporais: família, 

compromisso no âmbito do seu trabalho e da cultura, exercício 

das responsabilidades sociais, económicas e políticas; 

• os que estão incapacitados de realizar uma atividade, potenciam 

a ação educativa e o apostolado de todos com o oferecimento do 

seu sofrimento e oração; 

• os membros do clero diocesano, como Salesianos Cooperadores, 

oferecem o serviço do seu  ministério.9  

Esta distinção por situações de vida apresenta-nos diferentes modos de viver 

em comunidade, diferentes formas de se envolver num projeto comum 

e de se sentir em comunhão com o resto dos irmãos. Esta visão, que 

quando se lê no PVA parece pacífica, costuma ser ponto habitual de 

discussão nos nossos centros, onde se chega a discutir a pertença dos 

irmãos ao centro em função do seu envolvimento ou, pior ainda, do 

pagamento das quotas. Para deixar claro o simplismo desta visão, basta 

pensar no seguinte exemplo: se este artigo não existisse e nos baseássemos 

na atividade pastoral, estaríamos a deixar fora da nossa associação a Beta 

Alexandrina da Costa. E seguramente que se perguntássemos aos nossos 

centros (e sem necessidade de aprofundar demasiado) encontraríamos mais 

exemplos de irmãos que ficariam fora da Associação, se não tivéssemos em 

conta este artigo do regulamento. 

                                       
7 PVA/R Art. 6  

8 PVA/R Art 6.3  
9 PVA/R Art 7.2  
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 Um aspeto relevante (mas não importante) para nos encontrarmos em 

comunidade é o económico. Infelizmente, este elemento costuma ser com 

frequência mal interpretado, devido à sociedade materialista em que nos 

encontramos inseridos 10 . Mas não podemos confundir os termos 

solidariedade económica e apoio da associação com a quota de 

associado. Não somos um clube ao qual devemos pagar a nossa quota, nem 

o pagamento ou não dessa quota implica pertença ou não à Associação. De 

facto, o nosso PVA não alude em momento algum à dita “quota”, nem sequer 

a aponta como requisito para pertencer à Associação. No entanto, indica-nos 

que o compromisso económico para apoio da Associação contribui para 

reforçar o sentimento de pertença e estreitar os laços com a nossa 

comunidade11. 

 

3 A NOSSA COMUNIDADE À LUZ DO EVANGELHO  

3.1 Análise comparada dos nossos centros locais e das primeiras 
comunidades  

Atendendo ao que anteriormente se disse, podemos propor uma análise 

comparada entre as nossas comunidades de referência e as primeiras 

comunidades. 

 

As Primeiras Comunidades cristãs e os nossos centros locais, à luz do 

Novo testamento e do Projeto de Vida Apostólica   

At 2, 42.47  
42Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à 
união fraterna, à fração do pão e às 
orações. […] 47Louvavam a Deus e tinham a 
simpatia de todo o povo. E o Senhor 
aumentava, todos os dias, o número dos 
que tinham entrado no caminho da 
salvação. 

 

 

  

E - Art. 2. Os Salesianos Cooperadores na 
realidade sociocultural  

§1. ...são fiéis ao Evangelho e aos 
ensinamentos da Doutrina Social da Igreja. 
Atentos aos sinais dos tempos, continuam a 
obra criadora de Deus e dão testemunho de 
Cristo com a honradez, a laboriosidade, a 
coerência da vida, a missão educativa, o 
profissionalismo sério e atualizado, a 
comunhão na fé das alegrias e das dores e a 
disponibilidade para o serviço em cada 
circunstância. 

§4. ...Atuam, de acordo com as exigências 

evangélicas de liberdade e de justiça, pelo 

respeito dos direitos humanos… 

                                       
10 Queremos fazer aqui finca-pé no uso do adjetivo “inseridos”, já que em 

muitas ocasiões os valores da sociedade em que vivemos chocam 

frontalmente, não só com o PVA, mas com os valores evangélicos. Viver como 

cristãos na nossa sociedade não é fácil. Por isso dizemos inseridos na 

sociedade, porque somos o fermento na massa, somos chamados a 
transformar o nosso mundo a partir de dentro. 

11 PVA/R Art. 8  
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Jo 13, 35  

«Por isto é que todos conhecerão que sois 
meus discípulos: se vos amardes uns aos 
outros» 

Jo 17, 21  

«que todos sejam um, como tu, Pai, estás 
em mim e eu em ti; que também eles sejam 
um em nós, para que o mundo creia que tu 
me enviaste» 

At 4, 32  

«A multidão dos crentes tinha um só coração 
e uma só alma» 

At 10, 34-35.42  

«34Então, Pedro tomou a palavra e disse: 
«Reconheço, na verdade, que Deus não faz 
aceção de pessoas, 35mas que, em 
qualquer povo, quem o teme e põe em 
prática a justiça, lhe é agradável […] 42E 
mandou-nos pregar ao povo e confirmar que 
Ele é que foi constituído, por Deus, juiz dos 
vivos e dos mortos» 

Ef 4,5  

«O povo eleito de Deus é um só: “Um só 

Senhor, uma só fé, um só batismo”» 

R - Art. 6. Espírito de família  

§1. Para fazer crescer o sentimento de 
pertença à associação, os Salesianos 
Cooperadores apoiam-se mutuamente com 
o intercâmbio de bens espirituais. 

§2. Manifestam de maneira concreta a sua 
solidariedade humana e cristã...   

§4. ... a Associação manifesta a sua atenção 
para com os Salesianos Cooperadores que 
sofrem as consequências de situações de 
separação ou divórcio… 
§5.  A Associação, em espírito de família, 
mostra-se aberta aos religiosos e às 
religiosas da Família Salesiana que 
deixaram legitimamente o seu Instituto… 

 

At 10, 42  

«42E mandou-nos pregar ao povo e 

confirmar que Ele é que foi constituído, por 

Deus, juiz dos vivos e dos mortos.»  

R - Art. 7. Corresponsáveis na ação 

§1. ... realizam-se em espírito de serviço 

segundo os princípios de comunhão, de 

corresponsabilidade e de cooperação. 

§2. ...os Salesianos Cooperadores oferecem 

o seu testemunho participando, de várias 

formas, na vida da associação: …. 
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At 4, 34-35 e 2,44-45  
34Entre eles não havia ninguém necessita-
do, pois todos os que possuíam terras ou 
casas vendiam-nas, traziam o produto da 
venda 35e depositavam-no aos pés dos 
Apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um 
conforme a necessidade que tivesse. […] 
44Todos os crentes viviam unidos e 
possuíam tudo em comum. 45Vendiam 
terras e outros bens e distribuíam o dinheiro 
por todos, de acordo com as necessidades 
de cada um. 

 

 

 

R - Art. 8. Solidariedade económica  

§1. O sentimento de pertença e de corres-
ponsabilidade implica também o aspeto eco-
nómico da Associação. Para o seu funciona-
mento e para o desenvolvimento da missão 
no âmbito local, provincial e mundial, os 
Salesianos Cooperadores apoiam a Asso-
ciação com contributos livres e generosos, 
como queria Dom Bosco: os Cooperadores 
não têm qualquer obrigação pecuniária, mas 
farão mensalmente, ou anualmente, a oferta 
que a caridade do seu coração lhes dite. 

§2. A Associação participa na solidariedade 
económica também através de donativos 
que envia ao Reitor-Mor. Com estes 
donativos e com o contributo dos benfeitores 
atende às necessidades mundiais da 
Associação, às iniciativas missionárias e 
outros projetos relacionados com a missão 
salesiana. 

§3. A Associação, através do Conselho 

Mundial, elabora um orçamento anual de 

solidariedade económica para o desenvolvi-

mento de toda a Associação. 

 

3.2 Caraterísticas comparadas  

Em resumo, poderíamos comparar as radiografias de ambos os estilos de 

comunidade-família.  

 

Primeiras comunidades  Centros Locais  

Anúncio da Boa Nova  Corresponsáveis na ação  

Vida em comunhão fraterna e 

em caridade.  

Espírito de família  

Alimentam-se da fração do pão 

ou eucaristia.  

Experiência de fé e comunhão eclesial. Vida 

espiritual e sacramental.  

Partilha dos bens com os neces-

sitados  
Solidariedade económica  

Vincado caráter missionário e 

universal.  

Compromisso apostólico  

Fé corajosa, provada e 

perseguida    

Testemunho das bem-aventuranças num 

contexto de secularização extrema  

Chamados a uma vocação ou 

ministério  

Uma vocação específica na Igreja  
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4 VIVER O CENTRO LOCAL COMO UNA AUTÊNTICA COMUNIDADE  

4.1 Dificuldades  

Atendendo ao que até agora se expôs, torna-se bastante claro que a vida 

dos nossos centros tem de estar baseada em elementos como a 

confiança mútua, o trato cordial e a experiência compartilhada de Fé 

(através da missão e da celebração). O centro local fica, portanto, definido 

como um elemento nuclear da nossa vida, onde podemos (e devemos) 

compartilhar absolutamente tudo, já que deveria ser o lugar em que nos 

encontramos com os nossos irmãos. Todavia esta obrigação não chega de 

repente, mas é uma experiência vivida que se vai conseguindo dia após 

dia desde que se começa como aspirante, e não terminará até ao fim dos 

nossos dias. 

Percorrer este caminho não é tão agradável como parece nem tão simples 

como nós gostaríamos. Ao longo dos nossos dias vamos encontrando 

espinhos que, sem ser grandes problemas, dificultam muito a criação do clima 

adequado para compartilhar. Reconhecê-los é o primeiro passo para os 

superar e, como dizemos, costumam ser pormenores muito fáceis de 

solucionar. Vejamos alguns exemplos destas dificuldades e como podemos 

superá-las: 

• A diferença de idade entre os membros de um centro costuma ser 

um desses escolhos. É claro que, segundo a idade, se vivem situações 

de vida diferentes, com necessidades específicas. Isto não deixa de 

ser um facto natural que devemos viver mais como uma 

oportunidade do que como uma dificuldade já que, numa 

autêntica comunidade, esta situação nos oferece a possibilidade de nos 

enriquecermos uns com os outros ou que os jovens possam encontrar 

referências nas pessoas mais idosas. No entanto, com frequência 

encontramos centros em que a diferença de idade é um reflexo de 

grupos de cooperadores que foram chegando ao centro às ondas (ou 

“quintas”) que foram formando grupos estanques e nunca chegaram a 

acabar de configurar uma comunidade. Nestes casos o problema não é 

tanto a idade como outros que iremos indicando a seguir. 

• Participar com frequência na vida do cento aumenta o sentido de 

pertença e assim consta no PVA, como anteriormente referimos. Como 

se costuma dizer, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, e a 

única maneira de criar confiança para compartilhar é viver e 

celebrar. Evidentemente, as nossas agendas são tão cheias que nem 

sempre se pode participar em tudo, pois há outras obrigações a 

atender. Contudo, se o nosso centro realmente nos proporciona essas 

doses de confiança mútua, esse clima de celebração e essa 

oportunidade de compartilhar, então encontraremos facilmente a 

motivação para assistir aos eventos do nosso centro, dando-lhe 

prioridade sobre outras coisas. Desta maneira, conseguimos que o 

Centro local seja autenticamente o lugar onde viver a nossa vocação 

como centro da nossa vida. 

• Também é frequente, especialmente nos centros locais muito grandes, 

encontrar uma grande setorização dos SSCC membros. Quer seja 

por idade, por afinidade na missão, por coincidir em grupos de 
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formação permanente ou por qualquer outro motivo, mas é fácil que 

os grupos acabem divididos por famílias que provavelmente podem 

chegar a funcionar muito bem como uma comunidade de maneira 

interna entre eles e, todavia, estão a privar o resto dos irmãos do 

centro de se sentir comunidade com eles. Os nossos centros não podem 

encontrar-se divididos de maneira interna, os grupos estanques 

empobrecem a vivência comunitária global de todos os membros, 

diluindo-se a oportunidade tão preciosa de encontrar a 

comunhão com aquele que é diferente de nós. Nestes casos, 

sempre se torna recomendável favorecer as relações intergrupais, 

celebrar encontros entre os diferentes setores e, sobretudo, facilitar 

que os membros do centro vão rodando de grupo de formação com 

certa regularidade. 

Todas estas situações já referidas levadas ao extremo acabam, na maior 

parte das vezes, por levar a uma ausência de confiança com o resto dos 

irmãos do centro. Pouco a pouco, sem nos darmos conta, as relações 

arrefecem e acaba-se por perder o hábito de compartilhar as nossas situações 

quotidianas, primeiro, e os nossos projetos de vida, depois. É por isso que, 

no momento em que se comece a notar estas situações, os centros locais 

devem sentir-se instados a tomar as rédeas e começar a oferecer 

novas oportunidades de encontro, com o objetivo de normalizar a 

confiança na comunidade antes que se dê o afastamento do irmão. 

4.2 Caminhos percorridos  

O itinerário que a Província de Maria Auxiliadora trabalhou nos últimos 3 anos 

pode ser uma boa abordagem para fazer uma mudança nos centros onde seja 

necessário: 

• Comunidades fraternas, que celebram a sua fé conjuntamente de 

forma viva e alegre. Por vezes bastam elementos simples, como a 

utilização dos grupos de WhatsApp que, se usados de forma positiva, 

servem para estar mais unidos. Segundo o papa Francisco no seu vídeo 

de junho de 201812: «A Internet é um dom de Deus, mas é também 

uma grande responsabilidade. A comunicação, os seus lugares, os seus 

instrumentos trouxeram consigo um alargamento dos horizontes, uma 

abertura, para tantas pessoas. Aproveitemos as possibilidades de 

encontro e de solidariedade que as redes sociais oferecem. E 

que a rede digital não seja um lugar de alienação. Seja um lugar 

concreto, um lugar rico de humanidade. Peçamos juntos para que 

as redes sociais não anulem a própria personalidade, mas que 

favoreçam a solidariedade e o respeito do outro nas suas 

diferenças». 

Também podemos destacar a iniciativa de alguns centros para que, a 

partir do conselho local, se realizem algumas ações de acompanha-

mento pessoal aos irmãos, com entrevistas periódicas, privilegiando 

sempre os aspirantes e os irmãos em situação de dificuldade.  

 

• Comunidades abertas, que como família se abrem a conhecer a 

realidade eclesial e social em seu redor, servindo como fermento 

                                       
12 https://thepopevideo.org/es.html  

https://thepopevideo.org/es.html
https://thepopevideo.org/es.html
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na massa. Chamados a viver a nossa vida não queimando etapas, mas 

deixando marca, saindo da comunidade e do conforto13 que por vezes 

as nossas obras salesianas supõem.    

• Comunidade missionárias, que realizam uma missão compartilhada; 

a experiência leva-nos a verificar que existe uma forte correlação 

positiva entre os centros que têm um apostolado conjunto e os que 

formam comunidades sólidas. A este respeito, basta referir qualquer 

documento do II Encontro Regional, em que são indicadas numerosas 

justificações e motivos pelos quais esta missão é necessária e urgente. 

Podemos destacar, do documento de Juan Carlos Pérez Godoy, La 

urgencia de la misión compartida: compartir el espíritu y la misión14, 

em que nos fala de motivos teológicos, carismáticos e inclusivamente 

antropológicos.   

4.3 Boas práticas  

A seguir, apresentamos uma amostra de boas práticas que, entre outras 

ações, ajudam a que alguns centros locais possam formar comunidades 

sólidas. 

4.3.1 Corresponsáveis na oração e na missão: Centro Local de Triana 
(Sevilha)  

Duas das iniciativas que este centro leva por diante são os Encuentros 24 y 

la Tómbola solidaria.   

Os primeiros são um encontro de oração mensal com toda a comunidade 

educativo-pastoral da obra (o nome deve-se ao facto de serem sempre na 

quinta-feira mais próxima do dia 24). Graças a esta experiência, conseguiu-

se crescer na vida espiritual e comunitária, rezando juntos sempre de 

maneira diferente. 

Foi uma oração muito criativa, cada vez dedicada a um tema e até a uma 

forma de rezar. Assim, houve desde uma adoração eucarística ou uma 

celebração penitencial na quaresma, até uma lectio divina ou um terço 

“criativo” dedicado aos jovens. 

Todavia, o mais importante destes encontros foi a experiência comunitária, e 

não se tratou de encontros só de cooperadores, mas, organizados pelo centro 

local, foram abertos a toda a família salesiana da casa. Assim rezaram junto 

de professores, salesianos, rapazes do Centro Juvenil, membros da ADMA, 

etc. 

Por outro lado, há a tômbola solidária, que se realiza anualmente na festa da 

comunidade educativa. Desde que é gerida pelo centro local de salesianos 

cooperadores, tomou um renovado impulso, tanto pelo que se consegue a 

nível solidário, como pelo que supõe a nível comunitário. Durante as semanas 

prévias, e junto da associação ADMA, vão-se recolhendo múltiplas ofertas dos 

comércios da zona. Por outro lado, o centro local também realiza um 

investimento na compra de alguns pequenos presentes que completam os 

                                       
13 Papa Francisco na Vigília de Oração com Jovens da JMJ de Cracóvia  

(https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papafrancesco_2016
0730_polonia-veglia-giovani.html)  

14 http://cooperadores.org/wp/?wpfb_dl=100  

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160730_polonia-veglia-giovani.html
http://cooperadores.org/wp/?wpfb_dl=100
http://cooperadores.org/wp/?wpfb_dl=100
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primeiros, e assim este dinheiro multiplica-se. Nos dias que antecedem, os 

membros do centro trabalham lado a lado para organizar as prendas e 

preparar tudo para o dia da festa. E já nestes dias se abre a tômbola tanto 

em horário letivo como de tarde, para que crianças e adultos possam 

colaborar comprando rifas. 

4.3.2 Corresponsáveis na oração e na missão: Centro Local de San 
Vicente (Sevilha)  

No centro de San Vicente (Sevilha), também se levam por diante duas belas 

iniciativas que passamos a destacar. 

Por um lado, o Economato Social é um projeto em que o centro pôs em 

comum todas as ofertas de que dispõe, e assim puderam colaborar, na 

medida do possível, com um projeto social em Sevilha, que hoje em dia está 

a dar resposta à primeira necessidade de muitas famílias que é a alimentação 

e higiene. 

Aglutinou cooperadores de diferentes idades: jovens, com o projeto do 

acampamento das famílias do economato; outros que se encarregam de 

repor os estoques de mercadoria, de trabalhos administrativos e de gestão; 

acompanhamento às famílias. Por outro lado, serviu para enquadrar outros 

grupos da Família Salesiana que, mediante esta participação, também 

cresceram. 

Para o cento de San Vicente foi importante que muitos irmãos se tenham 

sentido corresponsáveis num projeto comum: apadrinhar famílias com rosto, 

que podem ter bens na despensa durante o mês graças às ajudas 

económicas; partilhar o que se vive num clima de confiança, tornando 

participante todo o centro de necessidades concretas que se verificam no dia 

a dia. 

A nível económico, também se contribuiu de forma conjunta, como 

comunidade, e se colaborou na ajuda a casos concretos de pessoas, 

inclusivamente de famílias da própria obra ou de salesianos cooperadores. 

Em definitiva, o economato conseguiu que os irmãos se sintam necessários e 

corresponsáveis num projeto apaixonante e onde cada um deles pode dar o 

melhor de si mesmo. 

Por outro lado, na Paróquia de Santa Maria de las Flores e San Eugenio papa, 

aspirantes e salesianos cooperadores do centro de San Vicente participam 

ativamente na pastoral. Desde os tempos livres à catequese, em todos os 

seus níveis, passando pelo apoio escolar, para quem dele precisar e não tenha 

recursos suficientes. Sempre ao serviço do pároco e da freguesia, para 

qualquer tarefa ou necessidade que precise de assistência: Advento, Natal, 

Quaresma, Comunhões, Eucaristias dominicais… e trabalhando juntos com o 

resto dos grupos da paróquia. Tanto trabalham cooperadores jovens como 

menos jovens, e para todos foi um impulso para a sua vocação como resposta 

perante as necessidades e trabalhar numa mesma pastoral juvenil fez com 

que se sentissem ainda mais família, se possível. 
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4.3.3 Corresponsáveis na atenção aos SSCC idosos: Centro Local da 
Trinidad (Sevilha)  

Como salesianos cooperadores, é claro que a nossa vocação são os jovens. 

Mas antes disso somos pessoas e somos cristãos, pelo que devemos ter 

especial atenção aos que nos rodeiam, especialmente aos que sentem mais 

sós. No centro da Trinidad, cada vez são em maior número os SSCC idosos, 

que nos precederam e aos quais temos muito que agradecer. Não podemos 

esquecer que, se não fossem eles, os centros e a associação não seriam o 

que são.  

A partir do conselho local, procura-se atender as necessidades de todos os 

irmãos, mas especialmente dos nossos idosos. Certo é que devíamos prestar-

lhes muito mais atenção, pois nem sempre podemos estar tão próximos deles 

como gostaríamos. 

Para facilitar a sua participação nos encontros do centro, organizam-se para 

ir buscá-los a casa se precisarem. Além disso, alguns membros do conselho 

local e alguns grupos revezam-se para os visitar periodicamente. 

Podemos destacar uma bela história de uma irmã que vivia num lar de idosos. 

Na medida do possível, visitavam-na e acompanhavam-na, já que não tinha 

filhos. Quando chegou o momento de ela partir para a casa do Pai, fizeram 

questão de estar ao lado da família par apoiar e ajudar no que foi possível. 

Ainda há muito que fazer e aprender, já que em certa alturas é duro ver como 

os nossos idosos, que são a nossa referência, se vão apagando. Todavia, é 

claro para nós que eles constituem uma das nossas prioridades e para isso 

se trabalha. 

 

5 PISTAS PARA O DIÁLOGO  

• Depois de ler a Carta a Diogneto, que caraterísticas dos primeiros 

cristãos estão presentes no teu centro local? Qual te parece que falta? 

• Comparando a nossa Associação com outros carismas da Igreja, que 

julgas poderem eles oferecer às nossas comunidades? 

• Analisadas as comparações entre as comunidades primitivas e os 

nossos centros locais, quais são os pontos fortes e quais as 

oportunidades de melhoria do teu centro local? 

• No documento foram indicadas algumas dificuldades para viver em 

comunidade nos nossos centros. Que outras dificuldades aparecem no 

teu centro? Que soluções proporias para as superar? 

• Também se descreveram iniciativas de alguns centros que lhes 

serviram para se fortalecer como comunidades. Certamente conheces 

alguma outra iniciativa do teu centro ou de algum centro próximo. 

Poderias descrevê-la? Seria possível implementá-la no teu centro? 

 

6 CONCLUSÕES DO TRABALHO  

A seguir apontam-se as conclusões indicadas pelos grupos que trabalharam 

o documento no dia da sua apresentação na Consulta Regional de 9 de junho 
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de 2018. Figuram aqui as anotações tomadas em direto durante a partilha no 

plenário. Por isso é possível que algumas conclusões estejam incompletas ou 

reportadas de maneira inexata. Foram agrupadas por temas, para tornar 

mais fácil a sua análise. 

6.1 Aspetos de Organização  

• Heterogeneidade e setorização. (grupo 1)   

• Grande variedade de centros, cada província é diferente, o que é uma 

dificuldade para a partilha e para uma vivência comunitária. (grupo 6)  

• Grande diferença entre os centros da região. (grupo 10) 

• Aceitar os irmãos não obstante as diferenças. (grupo 4)  

• Dar maior participação aos que faltam. (grupo 1) 

• Promover experiências de comunhão, sentir o espírito de família. 

(grupo 2) 

• Tornar todos participantes em tudo. (grupo 6) 

• Procura-se encontrar momentos variados (formativos, celebrativos, 

missionários) para integrar a todos. (grupo 10) 

• Convívios lúdicos para estreitar laços: “o riso é o caminho mais curto 

entre duas pessoas”. (grupo 4)  

• Promover a associação e dar-lhe visibilidade onde a não tem. (grupo 

10) 

• Tornar-se visíveis. (grupo 3) 

• Envelhecimento de alguns centros (evitar afastamento dos idosos). 

(grupo 1)  

• Acompanhamento personalizado. (grupo 2)  

• Encontros de leigos diocesanos, com outros grupos da igreja. (grupo 

4)  

• Sendo poucos irmãos no centro, fica pouco tempo disponível porque 

todas as responsabilidades caem sobre os mesmos. (grupo 6)  

• É complicado encontrar vocações, se na casa onde radica o centro não 

há pastoral juvenil. (grupo 6) 

• Que ao menos 2-3 vezes por ano haja um objetivo comum que mobilize 

todo o centro e toda a família salesiana da casa. (grupo 7).  

• Alterar horários para favorecer a participação. (grupo 8)  

• Que o grupo seja autónomo sem necessidade de depender do conselho.  

(grupo 8) 

• As distâncias a que os irmãos se encontram do centro dificultam a 

participação ativa. (grupo 9)  

• Alguns delegados marcam o tempo dos grupos. (grupo 9) 

• Diferenças entre estar numa presença salesiana e não estar. (grupo 9)  
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6.2 Aspetos Pessoais  

• Melhorar a participação na vida da associação a nível provincial e 

regional. (grupo 1)  

• Falta sentido de pertença e de serviço. (grupo 1)  

• Dificuldade de compatibilizar o emprego com a vocação.  (grupo 2)  

• Não cair em personalismos, dificuldade de assumir responsabilidades e 

serviços no centro. (grupo 2) 

• Necessário crescer em vivência cristã e salesiana na fé para conseguir 

qualidade de vida de fé. (grupo 3) 

• Para poder viver em comunidade é necessário ter uma alta qualidade 

sacramental. (grupo 3)  

• Os SSCC estamos muito comprometidos, mas falha a vivência pessoal.  

(grupo 8)  

• Separação entre mundo profissional e mundo vocacional, pois cada vez 

há mais cooperadores professores, e isso pode gerar conflito quanto à 

maneira de viver a vocação. (grupo 10) 

6.3 Aspetos Económicos  

• Não encarar a quota como uma obrigação, mas como um assunto do 

centro, não pessoal. (grupo 1) 

• Situações económicas: há centros que funcionam bem e centros em 

que é difícil a regularidade, mas há que pensar como as primeiras 

comunidades: tirar do que se tem (não do que sobra) para o colocar à 

disposição do centro. (grupo 4) 

• Melhorar a solidariedade económica. (grupo 8) 

• Dificuldades com as quotas. (grupo 9) 

  

6.4 Aspetos Comunitários  

• Somos comunidade fraterna. (grupo 1)  

• É no centro que vivemos a fé. (grupo 1) 

• O centro é o lugar de compromisso local. (grupo 1) 

• Nos centros partilha-se vida, fé e sacramentos. (grupo 9)  

• Sentir a comunidade, parar no caminho e tomar consciência. (grupo 3)  

• O importante é querer bem às pessoas em vez de as julgar. (grupo 6) 

• Necessidade de ser comunidades abertas ao nível provincial e à igreja 

local. (grupo 1)  

• A comunhão eclesial, pois não estamos só nos nossos centros, 

pertencemos à igreja. (grupo 2)  

• Trabalhar mais o projeto do centro. (grupo 1)  
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• Que as ausências doam e se sintam, em vez de levarem ao desleixo. 

(grupo 2)  

• Não criar diferenças entre os irmãos, pois cada qual está num ponto 

diferente da sua caminhada, enquadrá-lo e que todos os irmãos sintam 

que se dá resposta às suas necessidades. (grupo 2) 

• Impulso missionário, dar visibilidade às ONGs. (grupo 2)  

• Importância do serviço à associação para crescer em comunidade. 

(grupo 3) 

• Partilhar mais vida. (grupo 3)  

• Há gente muito comprometida, com muitas obrigações, e tem 

dificuldade em dar prioridade a pô-lo em comunidade. (grupo 6) 

• Ser visíveis e estar presentes, não só nas nossas casas, mas fora na 

igreja local. (grupo 6)  

• Cada SC tem autonomia missionária, mas que se sinta apoiado e 

enviado pelo centro. (grupo 7) 

• Atender às necessidades dos membros do centro. (grupo 8)  

6.5 Aspetos Formativos  

• Melhorar a formação dos aspirantes. (grupo 1)  

• Importância do sentido de pertença, tanto na formação inicial como na 

formação permanente. (grupo 2)  

• A questão é o sentido de pertença, há que melhorá-lo à base de 

formação e criatividade. (grupo 4) 

• Falta trabalhar em saber enquadrar a correção fraterna. (grupo 2)  

• Continuar a trabalhar os resultados do encontro do Escorial. (grupo 2). 
Aceitar que existem missões dentro e fora das obras salesianas, ambas 
válidas e necessárias. (grupo 4) 

• Trabalhar nas prioridades de cada centro local, para encontrar pontos 

de encontro. (grupo 6) 

• Abandonar a visão de “grupos” para pensar em “encontros de irmãos”. 

(grupo 6)  

• Melhorar no acompanhamento pessoal. (grupo 8)  

• Conhecer as responsabilidades de cada membro do conselho.(grupo 8)  

• Mudar mentalidades.  (grupo 8)  

• Somos comunidades apostólicas: temos consciência da nossa missão e 

partilhamo-la. (grupo 10)  


