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A CARTA DE IDENTIDADE CARISMÁTICA 
DA FAMÍLIA SALESIANA DE DOM BOSCO 

Notas de apresentação e propostas de leitura 

para os membros da Associação de Maria Auxiliadora (ADMA) 
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Critério seguido 

 

Unificar numa única Carta de identidade carismática e espiritual da Família 
Salesiana de Dom Bosco, o que já havia sido exposto na Carta de Comunhão 
e na Carta da Missão, integrando com uma parte mais desenvolvida a 
espiritualidade da Família Salesiana.  

Notas de apresentação 
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Articulação geral da Carta 

O primeiro capítulo apresenta de maneira global a identidade carismática e espiritual da FS: sua configuração 
histórica e sua configuração atual, a referência ao Deus trinitário, à Igreja, à pessoa humana e à sociedade, à 
Maria, a Dom Bosco e ao seu Sucessor. 

O segundo capítulo descreve de modo menos geral a missão da FS inspirando-se na visão bíblica da missão e 
distinguindo. 

O terceiro capítulo expõe de forma ampla e articulada o conjunto das atitudes e comportamentos virtuosos 
que caracterizam, a nível, seja ideal como operativo, a Espiritualidade salesiana. 

O quarto capítulo, retomando elementos da Carta de Comunhão e da Carta da Missão é dedicado à formação 
dos membros da Família Salesiana à comunhão e à missa na Família Salesiana. 

O quinto capítulo nos apresenta a composição da Família Salesiana e sua animação. 

 

Notas de apresentação 
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Algumas escolhas qualificadas 
 
  

Carisma e espírito são aspectos distintos, mas inseparáveis de uma experiência 
unitária. 

Referência radical ao mistério trinitário apresentando alguns resultados do 
caminho percorrido nos decênios do após Concílio Vaticano II. 

Recepção mais precisa da visão conciliar da Igreja: a relação da FS com a 
Igreja. 

Melhor realce de componentes comuns e das diferenças dos vários Grupos na 
FS 

Comum referência a Dom Bosco, Fundador e Pai 

Notas de apresentação 
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Maria na origem do carisma salesiano e da nossa 
Associação  
 Com Maria em casa: a presença de Maria é um 

aspecto constitutivo e carismático para todos os 
membros e grupos da Família Salesiana. 

 

Para os que pertencem à Associação de Maria 
Auxiliadora, a confiança em Maria se traduz no 
«viver a espiritualidade do cotidiano com 
atitudes evangélicas», de modo particular com 
o agradecimento a Deus pelas maravilhas que 
continuamente realiza, e com a fidelidade a Ele 
também na hora da dificuldade e da cruz. 

Proposta de leitura para os membros da ADMA 
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Cosciência de pertencer a uma Família carismática 
 
  

Esta pertença baseia-se num espírito comum, 
num parentesco espiritual e numa afinidade 
apostólica. 

Começar a fazer parte de um Grupo em virtude 
de uma específica vocação, comporta entrar 
numa Família inteira. 

Sem os outros, os membros de um Grupo 
particular não podem ser eles mesmos. 

Proposta de leitura para os membros da ADMA 
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Cosciência de pertença a uma Família apostólica 
 
 

 

Tal comunhão para ser autêntica e fecunda, 
deve ser missionária. 

A espiritualidade apostólica é o centro 
inspirador e animador da vida de comunhão 
na e para a missão da Família Salesiana. 

Esta caridade apostólica e dinâmica é o centro 
do espírito de Dom Bosco, manifestação do 
coração oratoriano. 

Esta pertença exige todavia o conhecimento da 
identidade específica. 

Animadores e Animadoras espirituais 
preparados e apaixonados para o carisma e 
para a missão salesiana. 

Proposta de leitura para os membros da ADMA 
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ADMA Grupo fundato por Dom Bosco 
 

 

O nosso título de pertença à Família Salesiana é 
justamente o fato de ser um dos quatro grandes 
grupos fundados por Dom Bosco e herdeiros 
diretos da sua obra. 

O santo turinês é um fundador não só no sentido 
histórico e jurídico, mas também no sentido 
teológico 

praticando uma caridade pastoral que encontra sua 
fonte “na interioridade constantemente aberta à 
relação com Deus”. 

Proposta de leitura para os membros da ADMA 
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A ADMA como expressão da dimensão popular do carisma 

salesiano 
 

Como sinal de gratidão a Maria Auxiliadora e para a defesa 
e fortalecimento da fé entre o povo. 

Com a devoção à Maria Auxiliadora, Dom Bosco indicou a 
coluna da Eucaristia. 

A dimensão popular da missão salesiana nos caracteriza de 
modo especial como expressão típica do carisma da 
fundação.  

Dom Bosco traçou com a Associação de Maria Auxiliadora 
um caminho de educação à fé para o povo, valorizando os 
conteúdos da religiosidade popular. 

 

Proposta de leitura para os membros da ADMA 
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A família como espaço específico da missão da ADMA 
 

 

É dada particular atenção à família, primeiro 
lugar de humanização. 

Nós somos chamados fazer de tal modo que 
a Pastoral juvenil seja sempre mais aberta e 
conectada com a Pastoral familiar. 

Na Associação de Maria Auxiliadora 
aumenta cada dia a presença de famílias: 
Maria é Mae e Mestra de educação para ser 
esposos e pais. 

Uma graça especial de Maria Auxiliadora é o 
início de alguns grupos juvenis que querem 
tornar própria a espiritualidade e o empenho 
apostólico da ADMA.  

 Proposta de leitura para os membros da ADMA 
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Oração a Dom Bosco  
  
 constância no trabalho, 

sabedoria no discernimento, 

coragem para testemunhar o sentido de Igreja 

e generosidade missionária. 

Obtém do Senhor para nós 

a graça de sermos fiéis 

à aliança especial 

que o Senhor fez conosco, 

juntamente com os jovens, 

o caminho que conduz ao Amor. 

Amém.  

 

Pai e Mestre da juventude, 

São João Bosco, 

que, dócil aos dons do Espírito Santo, 

deixaste como herança à Família Salesiana 

o tesouro da tua predileção 

para “os pequenos e os pobres”, 

ensina-nos ser 

cada dia ser para eles 

sinais e portadores do amor de Deus, 

cultivando na nossa alma 

os mesmos sentimentos 

de Cristo, Bom Pastor. 

Pede para todos os membros da tua Família 

um coração cheio de bondade, 

 

Proposta de leitura para os membros da ADMA 


