O modo salesiano de ser santo
Buenos Aires, 7 de novembro de 2019.
Voltemos aos primórdios
Dom Bosco não introduziu nada de novo a respeito da espiritualidade. Sabia que é necessário viver a
mensagem evangélica no respeito à tradição, mas de uma maneira nova. Dom Bosco, de uma maneira
simples e alegre manteve-se firme no que é tradicional, mas de um modo novo. De certa forma, Dom
Bosco foi um gênio na nova evangelização. Devemos fazer o mesmo no século 21 e Dom Bosco pode
nos ensinar como alcançar a santificação pessoal e como conduzir os jovens à santidade.
Os jovens estão sempre em busca de respostas às grandes questões da vida
Const. 26 os jovens vivem uma idade em que fazem opções de vida fundamentais que preparam o
futuro da sociedade e da Igreja.
A resposta à maior pergunta da vida não é uma ideia ou uma teoria, mas uma pessoa: JESUS
CRISTO
Const. 196 A nossa regra viva é Jesus Cristo, o Salvador anunciado no Evangelho, que vive hoje na
Igreja e no mundo, e que descobrimos presente em Dom Bosco, o qual consagrou a vida aos jovens.
Const. 11 O espírito salesiano encontra o seu modelo e a sua fonte no próprio coração de Cristo,
apóstolo do Pai.
Const. 2 ser na Igreja sinais e portadores do amor de Deus aos jovens
Const. 31 A nossa missão participa da missão da Igreja, que realiza o desígnio salvífico de Deus, o
advento do seu Reino, levando aos homens a mensagem do Evangelho intimamente unida ao
desenvolvimento da ordem temporal [6]
Educamos e evangelizamos segundo um projeto de promoção integral do homem orientado para
Cristo, homem perfeito [7]. Fiéis às intenções do nosso Fundador, temos em vista formar "cidadãos
honrados e bons cristãos" [8]. (R 4.5-22).
Ao encontrá-lo, disse: "Todos estão te procurando". Mc 1, 37
Eles ainda estão procurando por Ele...
Fui achado pelos que não me buscavam; manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Rm 10,
20
Um salesiano deve ser evangelizado.
As primeiras palavras de Jesus aos Seus discípulos: "Vinde" (Jo 1, 39).
As últimas palavras de Jesus: "Ide!" (Mt 28, 19-20; Mc 16, 15-18; Jo 20,21).
Não pode "ir" se antes não "vier" a Jesus. Antes de falar de Jesus, deve falar com Jesus.
Nemo dat quod not habet - você não pode dar o que você não tem.
Jesus falou da VERDADE e fundou a IGREJA

Um salesiano deve saber que a verdadeira santidade pode ser alcançada apenas no interior da Igreja
e vivendo uma autêntica vida sacramental.
Const. 13 Do nosso amor a Cristo nasce inseparavelmente o amor à sua Igreja, Povo de Deus, centro
de unidade e comunhão de todas as forças que trabalham pelo Reino.
Sentimo-nos parte viva dela e cultivamos em nós e nossas comunidades uma renovada consciência
eclesial. Exprimimo-la na fidelidade filial ao sucessor de Pedro e ao seu magistério, e na vontade de
viver em comunhão e colaboração com os bispos, o clero, os religiosos e os leigos.
Educamos os jovens cristãos para um autêntico sentido de Igreja e trabalhamos assiduamente pelo
seu crescimento. Dom Bosco repete-nos: "Todo o trabalho é pouco, quando se trata da Igreja e do
Papa".
ALEGRIA: O cristianismo é todo baseado em um grande SIM
O salesiano é uma pessoa de alegria. A alegria é o sinal infalível da presença de Deus.
O cristianismo e a nova evangelização se cumprem com um sorriso, não com uma carranca. A nossa
alegria deve ser contagiosa e magnética. Dom Bosco era um santo de alegria porque acreditava que
Jesus está vivo. Esta é a alegria da manhã de Páscoa. Por este motivo, o seu oratório era um lugar de
alegria.
O cristianismo é baseado em um sim decente, bom, verdadeiro, bonito e nobre na pessoa humana.
A Igreja fala de um "SIM", não de um "NÃO"!
Const. 17 O Salesiano não se deixa desanimar pelas dificuldades, porque tem plena confiança no
Pai: "Nada te perturbe", dizia Dom Bosco.
Acredita nos recursos naturais e sobrenaturais do homem, sem entretanto ignorar a sua fraqueza.
Capta os valores do mundo e recusa lamentar-se do seu tempo; conserva tudo o que é bom,
especialmente se agrada aos jovens.
E, porque anuncia a Boa Nova, vive sempre na alegria. Difunde esta alegria e sabe educar para a
felicidade da vida cristã e para o sentido da festa: "Sirvamos o Senhor em santa alegria".
Amar como Dom Bosco
Todos têm sede de amor autêntico; esta necessidade esta enraizada na natureza humana. Dom Bosco
expressa o amor cristão de modo autêntico.
Const. 15 Enviado aos jovens por Deus que é "todo caridade", o salesiano é aberto e cordial, pronto
a dar o primeiro passo e a acolher sempre com bondade respeito e paciência.
O seu afeto é o afeto de um pai, irmão e amigo, capaz de criar correspondência de amizade: é a
amabilidade tão recomendada por Dom Bosco.
A sua castidade e o seu equilíbrio abrem-lhe o coração à paternidade espiritual e deixam
transparecer nele o amor proveniente de Deus.

Sofrer como Dom Bosco
Const. 14 Pelo bem deles oferecemos generosamente tempo, dotes pessoais e saúde: "Por vós estudo,
por vós trabalho, por vós vivo, por vós estou mesmo disposto a dar a vida".
Dom Bosco e Maria Auxiliadora
Dom Bosco fez tudo sob a proteção de Maria Auxiliadora. Da sua infância até a sua morte, Dom
Bosco foi inspirado por Maria.
Const. 8 A Virgem Maria indicou a Dom Bosco o seu campo de ação entre os jovens e constantemente
o guiou e amparou, sobretudo na fundação da nossa Sociedade.
Acreditamos que Maria está presente no meio de nós e continua a sua "missão de Mãe da Igreja e
Auxílio dos Cristãos".
Confiamo-nos a Ela, humilde serva em quem o Senhor fez grandes coisas, para nos tornarmos entre
os jovens testemunhas de amor inesgotável de seu Filho.
Dom Bosco, o Carismático
Dom Bosco estava aberto aos carismas do Espírito Santo e foi conduzido pelo poder de Deus.

