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O Pe. Pascual Chávez Villanueva nasceu no dia 20 de 
dezembro de 1947, em Real de Catorce (San Luis de 

Potosí), zona mineira no coração do norte do México. 
Depois de alguns anos, a família muda-se para Santillo 
(estado de Coahuila) onde Pascual frequenta a escola 

salesiana “Colegio Mexico”; aí nasce a sua vocação e amadurece a sua intenção de 
seguir Dom Bosco. Faz a primeira profissão religiosa em agosto de 1964, em Coacalco, 

e, em agosto de 1970, faz os votos perpétuos em Guadalajara. Recebe o ministério diaco-
nal a 10 de março de 1973, também em Guadalajara, e, a 8 de dezembro de 1973, é ordenado 

sacerdote. Vive os primeiros anos do seu ministério na comunidade de jovens salesianos em 
formação de Chapalita (Guadalajara). De 1975 a 1977 estuda em Roma, no Instituto Bíblico, onde 

obtém a Licenciatura em Sagrada Escritura.

Foi diretor do Instituto Teológico de San Pedro Tlaquepaque, de 1980 a 1988, onde ensinou Sagrada Escri-
tura. De 1986 a 1989, é também Conselheiro do provincial do México-Guadalajara. De 1989 a 1994 é provincial 

da mesma Província, que compreende todo o norte do México até à fronteira com os Estados Unidos. Em 1995, 
transfere-se para Espanha onde inicia o doutorado em Teologia Bíblica e reside em Madri-Carabanchel, onde fica 
até a obtenção do título na Universidade Pontifícia de Salamanca. Em 1996, durante o CG24, recebe, por telefone, 
o convite do Reitor-Mor, Pe. Juan Vecchi, para ocupar o cargo de Conselheiro para a Região Interamérica, embora 
não sendo membro de direito desse Capítulo. Aceita a proposta e transfere-se para a Casa Generalícia de Roma. 

Como conselheiro regional, animou uma região que compreende 14 províncias, com grande variedade de culturas, 
tradições, vida quotidiana, vivência religiosa e salesiana. A região de fato reúne nações da América do Norte, da 
América Central e das Caraíbas, e as nações da zona andina da América do Sul (Venezuela, Colômbia, Equador, 
Peru e Bolívia).

De profunda cultura bíblica, é notável nele o sentido das coisas, que o torna homem prático e concre-
to, filho daquela sensibilidade latino-americana que opera a sua leitura cristã da vida sobre o ho-
mem em sua realidade cotidiana. A atualização constante sobre os fatos da vida e da história, 
tornou-o particularmente atento aos sinais dos tempos: comprovam-no o entusiasmo com 
que consolidou e reforçou a obra dos oratórios de fronteira de Tijuana, México, inicia-
da pelo seu predecessor, Pe. Humberto Meneses: um serviço para os mais pobres e 
marginalizados. 

Padre Pascual Chávez Villanueva foi eleito pelo Capítulo Geral 25, no 
dia 3 de abril de 2002, o nono sucessor de Dom Bosco. Em 2008, 
foi reeleito pelo CG 26 para um segundo mandato de seis anos.

Biografia

Fonte: Província Portuguesa



Entrevista
UMA DE SUAS ABORDAGENS EM SEU RETIRO É A 

CARTA APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO “EVAN-
GELII GAUDIUM”.  NA SUA VISÃO, QUAIS LIÇÕES 
DESSA CARTA FORAM APLICADAS POR DOM BOSCO 

E SÃO HOJE APLICADAS PELOS SALESIANOS EM SEU COTI-
DIANO COM OS JOVENS?

01
O título desta carta apostólica está em plena sintonia com o projeto de Dom Bosco já que tem como título a 
“Alegria do Evangelho”, e Dom Bosco pregava aos seus meninos no oratório o evangelho da alegria quando 
lhes dizia que queria vê-los sempre felizes, “agora e na eternidade e os quero sempre felizes”. Portanto a 
carta apostólica está em plena sintonia com Dom Bosco porque efetivamente o que Deus quer é a felici-
dade de seus filhos e filhas. Deus é um bom Pai e não quer ver seus filhos tristes, fracassados ou que eles 
não alcancem a plenitude de suas aspirações mais profundas, aquelas que estão em nosso coração. Todos 
queremos ser felizes, queremos amar e ser amados e viver para sempre. Isso é a boa-nova. 

Quando Dom Bosco dizia que a santidade consistia em estar sempre alegres, não é outra coisa senão dizer 
que Deus não é uma ameaça para a nossa felicidade. Às vezes, Deus é apresentado como se fosse alguém 
que representa uma ameaça para a nossa felicidade. É ao contrário, Ele é único que crê na vida, é o único 
que ressuscita Jesus após a sua morte. Nós somos cultivadores da cultura da morte, como o aborto e com 
tantas outras formas em que vamos tirando o sentido da vida. Deixamos de levar qualidade de vida a ho-
mens e mulheres porque os privamos dos seus direitos humanos e, sobretudo, porque não temos resposta 
para o depois da morte. Fico muito feliz que essa carta apostólica esteja em completa sintonia com o que 
sempre foi a mensagem de Dom Bosco para seus jovens.

02
AO LONGO DO JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA, VIVENCIADO 

NESTE ÚLTIMO ANO, QUAIS FORAM OS CAMINHOS REVELADOS À FAMÍLIA 
SALESIANA PARA SEREM NO COTIDIANO TESTEMUNHAS E INSTRUMEN-

TOS DA MISERICÓRDIA DE DEUS?
Os três objetivos que o Papa Francisco anunciou em seu Jubileu têm sido assumidos pela Fa-

mília Salesiana. 

O primeiro consiste em ter a experiência de um Deus como um Pai cheio de ternura e de misericór-
dia. Dom Bosco ficou órfão quando tinha dois anos, aprendeu a ser pai das crianças órfãs, aprendeu 

a ser pai de quem não tem pai ou de quem não teve afeto e carinho. Dom Bosco foi pai. Essa é a melhor 
maneira de experimentar o quanto nos quer Deus. Se uma pessoa nos quer bem e nos faz sentir bem, 

podemos imaginar o que significa o amor de Deus como pai para conosco. Toda a Família Salesiana fiel ao 
espírito de Dom Bosco quer sempre encarnar essa paternidade de Deus.

O segundo objetivo era fazer experiência de nossas próprias limitações, do pecado e de tudo o que nos 
pode roubar a graça de Deus e a alegria de viver. Por isso, Dom Bosco dizia que deveríamos evitar o pecado 
porque ele nos rouba a alegria e nos priva da graça de Deus. Ao mesmo tempo, tinha consciência de que 
nós éramos limitados, por isso, para Dom Bosco o sacramento da reconciliação e da penitência era um dos 
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pilares sobre os quais ele realmente construía a sua educação porque ajudava os jovens a tratar de tomar 
decisões firmes de querer viver em comunhão com Deus e separar-se de tudo aquilo que pode roubar da co-
munhão com Deus. A única coisa que nos pode separar de Deus é o pecado, que é a falta de amor. Por isso, 
Dom Bosco dizia que a confissão iria ajudar a confirmar a intenção de ser bons e ao mesmo tempo seguir 
crescendo nessa intimidade com o Senhor. 

O terceiro era ser testemunhas e ao mesmo tempo colaboradores de Deus. Não vemos a Deus, mas se ama-
mos uns aos outros é como se o víssemos porque Ele nos faz sentir que nos ama, que está presente em 
nossa vida e podemos confiar n’Ele. Dom Bosco fazia os seus adolescentes no oratório serem missionários 
de outros jovens que, motivados pelo mesmo interesse se tornaram protagonistas. Dom Bosco, que era mui-
to atento, lhes dizia “aqueles que acabam de chegar ao oratório imediatamente vos confio que vos façam 
sentirem-se em casa, bem acolhidos”. Dom Bosco era um mestre que sempre queria que os jovens fossem 
os protagonistas. Assim se faziam realmente colaboradores da obra de Deus. Há uma frase que os apóstolos 
usavam para sintetizar toda história de Jesus: “Ele e  passou fazendo o bem”. Essa é uma expressão preciosa 
para definir uma pessoa. Que, quando eu morrer, não exista outro epitáfio maior do que “passou fazendo 
o bem”, esse é o maior louvor para uma pessoa. Dom Bosco queria que os seus jovens experimentassem a 
doçura de viver fazendo o bem para os outros.

03
 DE QUE MANEIRAS O SENHOR ACREDITA QUE OS SALESIANOS DE DOM BOS-

CO PODEM FLORESCER AINDA MAIS VOCAÇÕES EM SUAS ESCOLAS, FACUL-
DADES, PARÓQUIAS E TODAS AS DEMAIS OBRAS EM QUE ATUAM?

 Primeiro é necessário observar que hoje vivemos uma realidade muito diferente do passado. 
Em pouco tempo, passamos de uma sociedade fortemente religiosa a uma sociedade que está 

sendo sempre mais secularizada, que vive sempre como se Deus não existisse. Aqui no Brasil e em 
grande parte da América Latina, há uma religiosidade popular, mas não há uma ideia muito clara de 

que o Deus em que nós cremos é o Deus de Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente ho-
mem, e a salvação está somente na medida em que acreditamos que o seu evangelho determinará nossas 
formas de pensar, sentir e de agir. Essa fé em Jesus como o Senhor da nossa vida não é só um sentimento, é 
uma ação de minha pessoa ao projeto de Deus. Na sociedade de hoje, é mais difícil experimentar isso. Hoje 
as famílias, aquelas que deveriam comunicar os valores, nem sempre o fazem. Há pais que não conhecem 
de religião e dificilmente conseguem se comunicar. Portanto não se trata somente de ensinar, trata-se de 
comunicar uma experiência de vida, como se vive tendo a Deus no centro da própria vida, do matrimônio, da 
família, no lugar do trabalho e de tudo. Tendo isso presente, temos desafios maiores do que no passado. O 
segredo é sempre o mesmo: estar presente efetivamente na vida dos jovens. Dom Bosco dizia: “estando no 
meio de vocês eu me sinto feliz”. Estar no meio deles permite ao salesiano entrar em sua cultura e entendê
-los. A vida tem sentido à medida que a vivemos vivendo para os outros. Recordem a imagem da semente. Ela 
é uma metáfora muito eloquente, na qual para dar frutos tem que cair na terra e realmente morrer para que 
se possa nascer uma flor ou fruto. Se na vida não se vive entregando-a ou diria como uma semente, enter-
rando-a, não se pode dar frutos. 

Se cada um vive fechado em si mesmo, sem se preocupar com outra coisa senão com os próprios interesses, 
pela própria glória, é evidente que viverá com um grande egoísmo, sem capacidade de ver aos demais, quais 
são as suas necessidades, como poderiam ser mais felizes. A felicidade não pode ser vivida individualmente; 
dizia o grande filósofo francês que “infeliz é ser feliz sozinho”. A felicidade é fruto do amor, da amizade.

Se quisermos vocações para o reino de Deus, devemos despertar as nossas melhores energias, as que es-
tão em nosso coração e nos fazem descobrir que no fundo a vida é vocação, que Deus está nos chamando 



continuamente a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros. Estar disposto quando Deus disser 
“Eu quero contar contigo, assim como contei com os doze discípulos que um dia chamei, e eles vieram a 
mim; quero contar contigo para compartilhar a minha intimidade, o meu Reino”. E, sobretudo, contar con-
tigo para seguir anunciando aos outros este maravilhoso plano de felicidade que Deus tem nos homens e 
mulheres. Assim os jovens poderão aos poucos ir aceitando as propostas que nós lhes fazemos como num 
pequeno serviço de voluntariado. Isso os faz descobrir na própria vida que é melhor dar do que receber. 

04
O CAPÍTULO GERAL 27 EVIDENCIOU O CONTEXTO DA “RADICALIDADE EVAN-

GÉLICA”. NA PRÁTICA, QUAIS SÃO OS PROCESSOS E OS PASSOS QUE A CON-
GREGAÇÃO DEVE SEGUIR PELOS PRÓXIMOS ANOS?

A radicalidade significa ter raízes. Por exemplo, uma pessoa é radical se tem raízes. No campo po-
lítico se diz que uma pessoa ou um partido é radical quando está tão seguro que não quer de alguma 

forma comprometer as suas próprias convicções. Na medicina se usa a palavra raiz para falar sobre os 
princípios ativos que ajudam a combater algumas enfermidades, a origem daquele problema. Temos que 

saber o que as palavras significam para entender melhor os conceitos. 

A palavra radicalidade fundamentalmente significa a aceitação do evangelho de Jesus como um projeto de vida. 
O evangelho de Jesus se apresenta muito intransigente. Ninguém pode servir a dois Senhores, ou serve a Deus 
ou serve ao dinheiro. Aquele que ama mais sua vida que a mim, não é digno de mim. Deus não é alternativa de 
ninguém. Deus não tem rivais. Ele é único e absoluto. A radicalidade não significa fundamentalismo, não signifi-
ca converter-se a um talibã como encontramos em expressões muçulmanas, é fundamentalmente uma adesão 
total a Jesus e ao seu evangelho, que vai se modelando progressivamente. Quem encontra o evangelho sofre 
uma revolução cultural, como Paulo, que antes dizia “tudo o que eu considerava uma riqueza, agora considero 
um lixo diante do valor supremo de Cristo”. Então percebemos que se provoca uma revolução cultural, uma troca 
de valores, o que era mais importante não é mais tão importante. A radicalidade evangélica é cada vez mais um 
estilo de vida que pode evidenciar o que é o evangelho. É isto que dá tanta credibilidade e autoridade moral ao 
Papa Francisco, as pessoas o veem como aquele que realmente pratica o que fala, o que está no evangelho. Isso 
é a radicalidade evangélica. Temos em primeiro lugar que ter raízes cada vez mais profundas em Cristo e estar 
realmente unidos a Ele para dar frutos e encontrar n’Ele a nossa alegria, que se traduz em três coisas:

A primeira é ser místicos, aprender a contemplar tudo com a mirada de Deus. Ele está em tudo, até mesmo onde 
aparenta não estar. Ao expressar que Dom Bosco caminhou na vida como se visse o invisível, era para ressaltar 
que ele foi capaz de contemplar a Deus em tudo, para ajudar os jovens a descobrir a presença de Deus em sua 
vida, na família, entre os amigos... Isso é ser místico, e todos somos chamados a sê-lo de fato.

O segundo aspecto era fortalecer a nossa vida de comunidade. Hoje prevalece um grande individualismo, ego-
ísmo, que está levando as pessoas à solidão. Inclusive na família se vive uma grande solidão. Basta ver quando 
a família se reúne, e cada um está com seu próprio celular ou tablet, desprezando os momentos e as relações. 

No fundo estamos lidando com uma situação de uma realidade toda virtual. Hoje podemos estar 24 horas co-
nectados e, ao mesmo tempo, incomunicáveis. É muito comum os jovens se reunirem e cada um estar no seu 
celular, e isso é o que acontece na sociedade. Então as comunidades salesianas devem voltar a criar ambientes 
de família, onde realmente se possa encontrar aquilo que melhor responda ao coração humano, que é sentir-se 
amado, ter tempo para o outro, para escutá-lo. 

Em terceiro, estar sempre a serviço dos jovens, no sentido que as obras não são tão importantes, mas sim as 
necessidades dos jovens, as que devemos responder. As estruturas que temos são válidas na medida que ofere-
çam oportunidades de resposta às necessidades materiais, culturais, espirituais, afetivas e religiosas dos jovens.



05
QUAL É A MENSAGEM CHAVE DO TEMA DA ESTREIA 2017 “SOMOS FAMÍLIA - 

CADA CASA, UMA ESCOLA DE VIDA E DE AMOR” PARA A FAMÍLIA SALESIANA?
Em 2006 eu já havia dedicado uma Estreia a este tema e naquele momento o tema era “A Fa-

mília é o berço da vida e do amor”, a escola da vida e do amor, é o berço onde a criança nasce. 
A diferença entre esse tema e o de 2017 é que naquele tempo a finalidade era em primeiro lugar 

de celebrar o 30º aniversário da Familiaris Consortio que João Paulo II queria tratar de descobrir 
qual era a Boa Nova que Deus tinha para a família e toda essa doutrina hoje o Papa fez um estudo para 

acompanhamento das famílias. 

Hoje temos vivido o Sínodo sobre a Família porque Papa Francisco se deu conta que hoje as famílias têm 
muito mais necessidade de acompanhamento de situações concretas. Por isso, o Papa quer mudar a pers-
pectiva, uma aproximação mais pastoral para entender os problemas que estão acontecendo com as fa-
mílias, como a dificuldade dos jovens para o casamento, por que tantos jovens se casam e em tão pouco 
tempo se separam, por que estamos vivendo em uma sociedade em que a família é uma expressão cultural. 

No passado uma relação entre um homem e uma mulher gerava filhos. Hoje não, pode-se casar um homem 
com um homem, uma mulher como uma mulher, podem ter filhos por meio de outro ventre ou por insemi-
nação artificial. Evidentemente as situações estão mudando cada vez mais. Neste sentido, a mensagem 
que o Reitor-Mor que dar neste ano é assumir essa aproximação pastoral do Papa às famílias, portanto, 
convertê-los desde a nossa especificidade salesiana em verdadeiros colaboradores da educação das crian-
ças, através da educação sexual dos jovens, do acompanhamento para o matrimônio, dos primeiros anos 
de vida familiar e a atenção às famílias e situações de dificuldades que podem viver. 

Tudo isso com um espírito salesiano devidamente nosso, familiar. Para que isso possa acontecer, cada 
lugar, cada família, cada obra nossa terá que converter-se no que Dom Bosco queria, ele chamava as suas 
obras de casa, casa salesiana, tinham que ser uma casa onde se podia respirar um ambiente de família e 
onde todos se sentiam acolhidos como membros de uma grande família. 

06
O QUE NÓS DA FAMÍLIA SALESIANA DEVEMOS FAZER PARA NOS PREPARAR

BEM PARA O SÍNODO DOS JOVENS QUE ACONTECERÁ EM 2018?

Eu digo que o Papa quer renovar a Igreja a partir dos jovens. Posso dizer que ele se encon-
tra em sintonia com Dom Bosco porque este estava convencido de que era possível renovar a 

sociedade através dos jovens por meio da educação. Agora, no caso do Papa, o Sínodo tem funda-
mentalmente o motivo de estudar a situação em que estão vivendo os jovens para tratar de levá-los 

a um caminho de fé como num um encontro com o Senhor Jesus. Isso não pode ser diferente porque a 
Evangelii Gaudium, que é o grande projeto do Papa, convida justamente a levar a uma experiência pessoal 
de Jesus. No início da fé, não está só uma doutrina, um rito, um culto, e sim o encontro com uma pessoa. 

Os jovens podem voltar a descobrir a alegria do encontrar Jesus e descobrir os projetos que Deus tem 
para cada um de nós. Ao criar uma cultura vocacional descobriremos que por trás de cada vida há uma 
vocação. Se Deus me criou, ele queria algo de mim, ele teve um sonho sobre mim, não significa que ele 
determine ou me obrigue, estamos sempre livres. Mas, evidentemente, se descubro o sonho, o plano que 
Deus tem para mim, poderei encontrar a minha própria vocação e viver para ser a minha realidade. Por 
isso, quando Papa fala de vocação não diz somente no sentido estreito para a vida consagrada ou a vida 
sacerdotal, está falando da vocação geral, a vocação humana, a vocação cristã e dentro dela a vocação re-
ligiosa sacerdotal. Então o que devemos fazer para nos preparar é cada vez mais entrar nessa dinâmica do 
que quer o Papa, renovar a Igreja através dos jovens, o que significa uma forte e renovada pastoral juvenil.
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Mensagem para a Família Salesiana
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Queridos membros da Família Salesiana, agradeço a oportunidade que me oferecem 
nesta visita à Inspetoria Salesiana de Campo Grande para saudar-vos! A minha mensa-
gem é, em primeiro lugar, que estejamos em sintonia com o Reitor-Mor. A família é onde 
nasce a vida e o amor. Portanto, as nossas casas, as nossas famílias e as nossas obras 

podem refletir aquele ambiente de Dom Bosco trabalhou tanto para construir de tal forma que os adoles-
centes e colaboradores se sentiam em uma família na qual crescem e amadurecem para a vida todo tipo de 
vocação. Quais são os meus grandes desejos? Vou indicar-lhes cinco grandes conselhos:

Em primeiro lugar, a vida. Temos que defender a vida desde o momento de sua concepção até a morte 
natural. Temos que ajudar para que as pessoas tenham maior qualidade de vida tendo respeitados e reco-
nhecidos todos os seus direitos humanos. Possibilitar que os jovens encontrem e conheçam todo o sentido 
da vida. Esse é o primeiro grande conselho para a vida. 

O segundo é certamente a família, entendida como aquele lugar em que aprendemos a amadurecer como 
pessoas, aprendemos também a nos inserir em sociedade para convertê-los em pessoas de bem. É  aquele 
lugar onde aprendemos a tornar Deus como centro de nossa vida e identificar-nos cada vez mais. 

Em terceiro é a educação. Seja em qualquer lugar em que nos encontramos, qualquer que seja a nossa 
vocação, temos um elemento que nos caracteriza por salesianos, cada membro da Família Salesiana é um 
educador. Dom Bosco sintetizava em uma expressão muito sensível “formar honestos cidadãos e bons 
cristãos”, e eu digo formar pessoas para os outros. 

O Papa Francisco quer que cada um de nós nos convertamos em evangelizadores, em discípulos missioná-
rios, em pessoas que, justamente, descobrindo a alegria do evangelho de Jesus, saibam comunicá-la aos 
outros. Esse ambiente tipicamente salesiano deve ajudar os jovens a descobrir que Deus não é uma 
ameaça a sua felicidade senão aquele que é forte, aquele que pode te segurar. 

E finalmente as vocações, em geral há uma grande necessidade de 
pessoas consagradas para que sigam sendo realmente a alma de 
toda esta grande família de Dom Bosco. 

Que Deus os abençoe!


