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Fátima, 22 de setembro 2018 

 

 

Estimados irmãos em Dom Bosco:  

 

 É um prazer dirigir-me a vós pela segunda vez. Prometi-vos fazê-lo em português. 

Se a tradução tiver chegado, lê-la-ei em português como prometi. 

 

 Queria ter uma recordação e uma oração especial pelo padre Rocha, que recente-

mente partiu para o Pai. Esta recordação e oração vem em grande parte porque ele amava 

loucamente a Família Salesiana e em especial aos Salesianos Cooperadores, à qual fez 

muito bem nesta Província de S. António. 

 

 Se na primeira vez já tivemos aqui em Fátima 30 minutos em que falámos das 

caraterísticas do salesiano cooperador, hoje recordo-vos que então dissemos que as cara-

terísticas do Salesiano Cooperador deveriam corresponder a uma pessoa que: 

1. Cuide a sua vocação. 

2. Tenha desenvolvido o sentido de pertença ao seu grupo e de autonomia em relação 

à Família Salesiana. 

3. Se sinta unida à Associação, e através dela à Família Salesiana, na sua diversidade 

e especificidade. 

4. Compartilhe a missão. Esta missão que não é senão conseguir a salvação dos jo-

vens. 

5. Cuide a sua formação. 

6. Tenha uma vida espiritual intensa. 

 

Há uma que não está escrita e que é fundamental e figura tanto nos três projetos que 

Dom Bosco redigiu como regulamento, no apresentado a Pio IX como no aprovado pelo 

Santo Padre. No seu primeiro capítulo faz referência logo desde o título a que “é preciso 

que todos se unam para o bem”1. Hoje, o padre Taveira recordou-no-lo ao fazer menção 

e explicar a conferência de formação que tivemos na Consulta regional de junho passado 

em que falámos de “O centro como comunidade cristã de referência”. 

 

Dom Bosco quer que os seus cooperadores sejam pessoas de vistas largas, de pers-

petiva ampla e não se fica só numa comunidade, num Centro local, mas recorda-nos que 

os Salesianos Cooperadores têm de ir onde os SDB e as FMA não podem chegar. Ante-

cipa-se ao Papa Francisco e recorda-nos que temos de estar em saída. 

 

E neste estar em saída também nos pede que nos organizemos, que não sejamos o 

exército de Pancho Villa e que vamos organizados. 

 

Nesta organização há uma parte que é fundamental e está consignada tanto nos nos-

sos Estatutos como no nosso Regulamento, quer dizer no nosso PVA. Esta parte organi-

zativa não é senão o nível provincial. 

 

                                                 
1 Para esta secção consultar o seguinte livro: Los Cooperadores de Don Bosco, Guido Favini, Colección 

Estudios Salesianos, Editorial María Auxiliadora 1964, páginas 67-119 
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O nível provincial não é senão um âmbito de animação e governo composto pela soma 

dos Centros locais. Repito composto pela soma. O âmbito provincial não é o Conselho 

provincial, mas a soma dos Centros locais representados pelos seus Conselhos locais. Pela 

totalidade dos seus Conselhos locais. 

 

Temos um instrumento esquecido que muitas vezes nem consultamos, nem lemos 

nem meditamos. Sabem qual é esse instrumento? O nosso Projeto de Vida Apostólico, 

aquele que, quando fazemos a nossa promessa, afirmamos que nos “comprometemos a 

viver” 2. Mas comprometemo-nos a viver na sua totalidade, não só parcialmente, não só 

aos sábados e nos restantes dias não… 

 

O nosso PVA indica-nos que aqueles que são chamados a viver na sociedade e na 

Igreja  a sua vocação apostólica, fazem-no e organizam-se de uma forma adequada3 por-

que a nossa Associação, de que fazemos parte e fiéis ao desejo do nosso Fundador é o 

instrumento para viver a missão e a comunhão segundo estabelece o nosso PVA. 

 

Com razão se pode dizer que se torna pesado citar continuamente o PVA. Mas o nosso 

PVA é o caminho que nos propusemos seguir para ser Santos na vida quotidiana. E aqui 

temos um exemplo de Santidade como é o da nossa Alexandrina. 

 

Não me quero desviar muito de um dos temas que quero apresentar-vos. E o tema que 

vos quero propor em primeiro lugar é: 

 

“A IMPORTÂNCIA DO CONGRESSO PROVINCIAL 

NA VIDA ASSOCIATIVA DA PROVÍNCIA” 

 

Como os mais veteranos na Associação recordam, o nosso regulamento anterior, o 

RVA, falava de congressos de tês em três anos, em que participavam representantes e se 

tratava um tema de vital importância para a associação que marcasse a ação dos três anos 

seguintes. Tal concepção podia levar-nos a pensar que a vida associativa a nível provin-

cial poderia reduzir-se a esse momento. 

 

Na revisão do RVA viu-se que algo falhava e que havia que potenciar a vida na Pro-

víncia. Unifica-se o critério de Congressos eletivos cada três anos4, mas recorda-se que 

todos os anos tem de haver um Congresso provincial5 convocado pelo Coordenador pro-

vincial, no qual estejam representados todos os membros dos Conselhos locais6 para pro-

gramar e avaliar7. 

O próprio PVA/R no seu artigo 28.4 indica-nos as funções do Congresso provincial: 

 Estabelecer, a partir das diretrizes emanadas do Conselho mundial, as indica-

ções concretas atribuídas ao Conselho provincial, no âmbito da formação e da 

missão 

 Avaliar o desenvolvimento da vida associativa na Província  

                                                 
2 PVA/E Artigo 32.2 
3 Cf PVA/E Artigo 33 
4 PVA/R Artigo 28.3 
5 PVA/R Artigo 28.2 
6 PVA/R Artigo 28.1 
7 PVA/R Artigo 28.2 
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Há uma terceira que deixamos para outro momento. Esta consiste em eleger o 

Congresso provincial (mas não tratamos dela agora). 

Quero deter-me nestas duas funções. Parar um momento a refletir, partilhar e dis-

cernir com todos vós sobre se cremos que é importante e útil para todos nós. 

 

Estabelecer, a partir das diretrizes emanadas do Conselho mundial, as indica-

ções concretas atribuídas ao Conselho provincial, no âmbito da formação e da 

missão 

 

 Há dois campos muito importantes destacados nesta secção: FORMAÇÃO E 

MISSÃO. Porque podemos pensar que estes dois campos estão aqui refletidos e desta 

forma? 

 

 Para mim são dois temas de vital importância para dar homogeneidade à Associ-

ação, o cuidado da formação a todos os níveis e em todas as suas facetas (formação 

inicial, formação permanente, formação de formadores). Da maneira como cuidamos 

a formação, sobretudo a dos nossos irmãos aspirantes, que foram chamados pelo Se-

nhor a uma vocação específica, assim serão os nossos irmãos cooperadores. E por isso 

tem de haver um critério comum que surge a partir do salesiano cooperador e deve 

chegar ao Conselho mundial. E desta interpelação surgida da base deve ser respon-

dida. E eu gostaria de questionar: sabemos se este clamor dos salesianos cooperadores 

foi atendido? 

 

 Como estou a escrever antes de receber a vossa resposta, posso dizer-vos que sim. 

O Conselho mundial, preocupado com a formação, e à luz deste clamor elaborou o docu-

mento “Orientações e indicações para a formação dos Salesianos Cooperadores” onde 

constam, entre muitas outras coisas, os conteúdos temáticos e operativos da formação 

inicial que marcam as linhas fundamentais do percurso formativo do aspirante8.  

 

 E a minha pergunta é: “Estamos a utilizar estas guias na formação dos nossos 

aspirantes?”; “revemos estas guias no âmbito local e no âmbito provincial? Pois estes 

encontros também devem servir para clarificar critérios, dúvidas… 

 

 Creio que esta secção é já um possível indicador da importância dos Congressos 

provinciais e, portanto, da participação da totalidade dos Conselhos locais nas reuniões 

convocadas pelo Conselho provincial. 

 Claro que nos falta a secção seguinte: Missão. Para isso vou utilizar as palavras 

de Noemi, nossa Coordenadora mundial, que escreveu no fim do prólogo do citado docu-

mento Orientações: “É necessário arraigar em todos a convicção de que o interesse por 

uma formação adequada hoje é imprescindível para o bem da pessoa, para o futuro da 

Associação e para a eficácia da ação apostólica, que só se torna significativa se estiver 

apoiada no testemunho e iluminada pelas motivações adequadas.” 9   

                                                 
8 Orientaciones e indicaciones para la formación de los salesianos cooperadores. Edición en español, pá-

gina 57. Edición en portugués página 55. 
9 Ibidem. Edição em espanhol, página 3. Edição em português, página 3. 
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 Mas para poder falar da missão que os salesianos cooperadores levam por diante 

e poder discernir se é a adequada, falta-nos um passo prévio. 

 

 Qual pensais que é esse passo prévio? Para mim tal passo é que não podemos falar 

sobre a missão que os SSCC desempenham, se não a conhecemos. Temos de a conhecer 

primeiro a nível local (O centro como lugar de referência da vida de um salesiano coope-

rador). E posteriormente a nível provincial. 

 

 Aquilo que não se conhece não se pode amar. Aquilo que não se partilha não se 

pode conhecer e por isso não se pode amar. Um dos lugares que o nosso PVA nos aponta 

para partilhar de missão10 dos salesianos cooperadores é o Congresso provincial através 

do Conselho provincial. É no Congresso provincial que esta informação deve fluir. Se 

reparardes, até este momento o Congresso dedicou-se ao primeiro AXIOMA definido: “a 

formação”. O padre José Aníbal, nosso querido Provincial, recordou-nos o nosso caminho 

na vocação: “Ser Santos”. Em definitiva, o PVA é o caminho de santidade11, é o método, 

é para um SC o método para encontrar a Santidade. O padre Taveira falou-nos da impor-

tância da vida de Centro. E eu estou a expor-vos como é importante fazer vida de Provín-

cia. 

 

 Agora damos início à outra parte, falar da missão. Compartilhamos a missão. Te-

mos de estar muito atentos ao que o resto dos centros da Província leva por diante, porque 

daí podem surgir ideias e iniciativas a levar para as nossas casas, com os nossos irmãos. 

Por vezes andamos perdidos e não nos encontramos. E a forma de nos encontrarmos é 

escutar os nossos irmãos, analisar o bem que fazem porque na melhor das hipóteses sur-

gem ideias para aplicar nas nossas casas. A partir da experiência dos irmãos, encontramos 

oportunidades para crescer. Não estou a dizer que se copie o que o resto dos centros faz, 

mas que, a partir das experiências dos nossos irmãos e da missão dos centros locais, po-

demos descobrir como encontrar o nosso lugar numa obra salesiana. 

 

 Todavia nesta secção há que ter em conta um aspeto muito importante. Dom 

Bosco é-nos enviado por Deus12 para contribuir para salvação da juventude. E nós tam-

bém fomos enviados para a salvação da juventude. No âmbito pessoal todos devemos ter 

uma missão de apostolado. 

 

  Cuidado, esse apostolado que desenvolvemos individualmente não pode ficar-se 

em nós, não podemos ser os únicos depositários. A esse apostolado envia-nos o Senhor 

porque, tal como ao nosso Fundador, o Senhor nos enviou. Sim, irmãos, é o Senhor quem 

nos convoca e quem nos envia para O ajudar na Salvação do mundo, envia-nos como 

trabalhadores diligentes para os seus campos. Contudo não envia os Salesianos Coopera-

dores individualmente, mas sob o carisma de Dom Bosco e dentro da associação. Pelo 

que a nossa missão ou apostolado individual é uma tarefa que devemos compartilhar e 

dela tornar participante o nosso Centro local. 

 

                                                 
10 PVA/R, artigo 25.3 
11 Cf PVA/E, artigo 41 
12 Cf PVA/E, artigo 1 
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 O nosso Centro local envia-nos ao dito apostolado13. Ao fundo da página pode 

encontrar-se algumas das referências do nosso PVA sobre esta secção. 

 

 Quero destacar a do artigo 6 porque nos diz claramente que nos comprometemos 

na missão juvenil de forma fraterna e associada. Como irmãos e sócios. “A meias”. 

Recordais a expressão “a meias”? 

 

 Se Dom Bosco não está só e sente necessidade de ter alguém que o ajude, que 

partilhe com ele a beleza da missão juvenil e pensa no padre Rua, entre outros, não será 

lógico, não será oportuno que nós, que bebemos do carisma do nosso Fundador, façamos 

o mesmo que ele? 

 

 Todo este arrazoado é para concluir que a nossa missão, o nosso apostolado temos 

de o compartilhar com o nosso Centro local e o Centro local deverá fazê-lo seu porque 

somos enviados pelo Centro local ao nosso apostolado. Porque temos o apoio da nossa 

comunidade de referência (que o padre Taveira tão bem nos explicou) e sentimo-nos 

ACOMPANHADOS nos nossos momentos de otimismo, nos nossos momentos de debi-

lidade porque, se falhamos, aí está o nosso Centro local a apoiar-nos e a corrigir-nos, para 

o que for preciso. 

 

 Assim a nossa missão e o nosso apostolado são compartilhados pelos irmãos e, se 

nalgum momento eu não puder realizá-los, lá estará o meu Centro local para responder. 

Em suma, o Salesiano Cooperador é enviado pelo seu Centro local. A missão não é pró-

pria, mas desenvolve-a em nome do Centro, que é responsável para que a missão avance 

e o Centro local é o acompanhante do Salesiano Cooperador na sua missão. Juntos unidos 

na missão, tal qual como rezava a primeira parte do lema do II Encontro regional de 

SSCC. 

 

 Que vos parece esta visão? Algum de vós tinha visto as coisas assim? Pensais que 

é interessante. Animo-vos a que tenhais esta visão em conta. 

 

 E claro, como dizíamos antes, não pertence só ao Centro local, mas pertence à 

Associação de Salesianos Cooperadores. E para fazer com que todos nos sintamos com-

participantes desta missão e nos sintamos chamados a apoiá-la, temos que compartilhá-

la. E aqui num Congresso provincial temos, não só essa oportunidade, mas a obrigação de 

compartilhar a vida do Centro, as atividades que cada salesiano cooperador e cada centro 

levam por diante, pelo que passamos ao segundo axioma que queria desenvolver nesta 

pequena conferência. 

 

Verificar o desenvolvimento da vida associativa na Província  

 

 Um Congresso provincial em que não haja comunicação da vida dos centros tem 

em falta um dos pratos principais do dia. Verificar não é legislar, não é intervir, é interes-

sar-se pelo que fazem os meus irmãos do Centro de Évora, Porto, Cabo Verde, Mogofo-

res, Monte Estoril, Lisboa, Arcozelo… É descobrir o bem que estão a fazer à Sociedade 

                                                 
13 Cf PVA/E artigo 2, artigo 4, artigo 5, artigo 6 
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e como o fazem. É saber como os meus irmãos tornam vida o PVA (Caminho de Santi-

dade)  

 

 Tudo com o objetivo de ser comparticipante da sua missão de uma forma associ-

ada e fraterna14, de sentir como nossa a missão dos nossos irmãos. De conhecer melhor 

os nossos irmãos e poder ser cada vez mais uma família. Este sentimento é o que vivemos 

na Consulta regional e que devemos transmitir às nossas províncias. 

 

 Verificar, também significa muitas mais coisas, também se trata de comunicar o 

andamento do centro, os aspetos positivos do mesmo, as oportunidades de crescimento 

(problemas). Porque os problemas são oportunidades de crescimento. Se o vemos como 

problema é porque alguma coisa não fazemos bem. Um problema devemos convertê-lo, 

com a ajuda de todos, em oportunidade de crescimento. Uma oportunidade para reforçar 

mais a nossa vocação. 

 

 Verificar, também significa comunicar o andamento dos aspirantes do Centro, 

como vão amadurecendo a chamada de Deus, como vão discernindo se Deus os chama 

realmente para esta vocação. Verificar, significa que o Conselho provincial vá conhe-

cendo a realidade dos aspirantes de cada centro mediante este momento de partilha. Este 

conhecimento tem de ser complementado pelas informações periódicas dos responsáveis 

de formação, pelas visitas aos centros e pelas medidas que o próprio Conselho provincial 

tome em consideração. 

  

 Verificar, também significa comunicar a lista de irmãos do centro. Não por pre-

tender um contributo económico correspondente ao número de pessoas de cada centro, 

mas por preocupar-se com os nossos irmãos e sua situação vocacional. Este aspeto é muito 

importante e devemos cuidá-lo muitíssimo. 

 

 É responsabilidade do Conselho local, e o Conselho provincial deve verificar o 

acompanhamento dos irmãos de cada um dos nossos Centros e dar atenção à sua situação. 

Um irmão que se perde e se afasta deve ser recuperado. Recuperado, não substituído por 

outro. Temos de estar ao lado do irmão no seu discernimento ajudando-o a descobrir o 

que Deus quer dele, a interpretar corretamente o chamamento pessoal do Senhor. 

 

 Se um irmão se afasta e desaparece do Centro, temos de estar próximos e atentos 

a ele como o Bom Pastor com a ovelha perdida. Não podemos preocupar-nos com os 

irmãos apenas quando nos pedem o número dos que somos no Centro local, mas todos os 

dias. 

 Se um irmão deixa de vir ao Centro, temos de procurar atendê-lo. O padre Taveira 

explicou bem na sua intervenção e não vou aprofundar. Todavia o Conselho provincial 

estará atento a estas situações na medida em que os Conselhos locais as comuniquem. 

 

 Cuidemos, a todos os níveis, dos nossos irmãos afastados. Cuidemos de alimentar 

a vocação de todos os nossos irmãos. 

 

                                                 
14 PVA/E, artigo 6 
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 Reparai no que dá a palavra verificar. Podemos continuar a falar, mas vamos as-

sentar o que dissemos.  

 

 Como um bom pai, o Conselho provincial deve velar por todos os seus filhos. 

Temos de clarificar os que somos. Mas além de verificar os que somos, verificamos a 

situação dos nossos irmãos. E verificamos não por sermos polícias, mas por sermos ir-

mãos. E um bom irmão preocupa-se com os seus irmãos porque OS AMA. 

 

 Temos irmãos nesta situação nos nossos Centros? Se a resposta é afirmativa, per-

gunto-vos: estamos atentos a eles? É uma obrigação do Centro local. 

 

 Na última Consulta regional, em junho passado, foram propostos para estudo dois 

documentos. Estes dois documentos não nascem da cabeça do Conselheiro mundial, nas-

cem do pedido dos Coordenadores provinciais. E vários dos Coordenadores provinciais 

manifestaram a sua preocupação com este tema perante a solicitação de informação, de 

ajuda proveniente dos Conselhos locais. 

 

 Quer dizer, é uma problemática que surge a partir dos próprios Centros locais, que 

se partilha com os irmãos e em que se pede ajuda para a tratar. No âmbito da Região será 

o tema principal da Consulta regional de junho próximo. 

 

 Em conclusão deste tema. Precisamos de partilhar vida para nos conhecermos, 

para nos amarmos. Por isso temos de estar presentes nas atividades, nas ações para as 

quais o Conselho provincial nos convoca. 

 

 O projeto que o Conselho provincial apresenta não é próprio e deve brotar dos 

contributos dos Centros locais. O Conselho provincial tem de escutar e definir o objetivo 

e as linhas de ação. Repito, o Conselho provincial deve escutar. 

 

 A língua é muito rica e em espanhol utilizar a palavra escutar (diferente de ouvir) 

tem um matiz muito rico. Porque, para que o Conselho possa estudar, alguém tem de falar. 

Se não houver alguém que fala, é impossível que alguém escute. Estamos de acordo nesta 

quanto a isto? 

 

 Vós, os centros locais sois a alma da Província, a alma do Conselho provincial. 

Vós guiais o Conselho provincial no seu trabalho. Sem vós, não pode trabalhar. O Con-

selho provincial está ao serviço. Mas para servir tem de poder escutar claramente a vossa 

voz. E a vossa voz é audível nesta verificação, nesta partilha dos vossos sentimentos, das 

vossas dificuldades. Temos de caminhar na mesma direção, mas respeitando o andamento 

de cada um. 

 

 É importante manter periodicamente os Congressos porque nos ajudam a crescer. 

Mas também é importante rever o trabalho realizado, prestar contas dele. Ver se fomos 

eficientes. Também é importante a revisão. 

 Se ficamos só na planificação, não poderemos saber se damos fruto, se semeámos 

em terra fértil, se vamos na direção certa. É necessária uma avaliação para continuar a 

crescer, para aprender com os nossos erros. 
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 Os nossos erros não estão só para incidir no que realizámos mal. Os nossos erros 

estão para aprender, para saber levantar-nos e continuar em Missão, para descobrir qual 

é o caminho certo. 

 

 Deus está por trás de nós e coloca na nossa vida pessoas e situações que nos aju-

dam a crescer. 

 

 Por tudo isto, animo-vos a que continueis a manter este Congresso anualmente e 

que o marqueis no vosso calendário como festa de família, em que os Salesianos Coope-

radores da Província de Portugal se reúnem para aprofundar a sua vocação, conhecer-se 

melhor, para sonhar juntos. Para sonhar como Dom Bosco, para sonhar em positivo. 

 

Embora gostasse de abrir um turno de perguntas após a saudação dos nossos Delegados 

regionais, não queria terminar a minha intervenção sem vos dar uma série de informações 

da parte do Conselho mundial. 

 

 De 25 a 28 de outubro, teremos também o Congresso mundial de Salesianos Co-

operadores em que vamos tratar dois temas muito importantes: o sentido de pertença e a 

solidariedade económica. Creio que a nossa Região deu grandes passos nestes dois cam-

pos. No segundo creio que toda a Região está a ser economicamente solidária com a Pro-

víncia de S. António e pouco a pouco estamos a crescer juntos. Temos de ser conscientes 

de como e em que se gasta o dinheiro que confiamos à Associação. A nível regional há 

transparência total e assim deve ser a todos os níveis. 

 

 Dentro em breve, começar-se-á a traduzir o Comentário Oficial ao Projeto de Vida 

Apostólica. É um livro que todos os Salesianos Cooperadores devem ter, além do PVA. 

É um documento eminentemente formativo que vai ajudar-nos a descobrir a grande ri-

queza do nosso PVA. 

 

 Em outubro e no contexto do Congresso mundial, vai reunir-se o Conselho mun-

dial para propor ao Reitor-Mor três nomes de candidatos a substituir Noemi como Coor-

denadora mundial. Peço-vos que nesses dias rezeis tanto pelo bom êxito do Conselho 

mundial como para que o Espírito ilumine e guie a nossa eleição. 

 

 Obrigado a todos e estou ao vosso dispor para qualquer tipo de pergunta que quei-

rais fazer-me. 

 

Um abraço a todos 

 

 

Raúl Fernández 

Conselheiro mundial para os SSCC da Região Ibérica 

 

 

 

    

  


