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01Fermento...quem?
Os fermentos são um grupo de fungos, 
formados a partir de um único tipo de 
célula, que pode ser elíptica ou esférica. 
Mais de mil espécies de fermentos já foram 
catalogados. Algumas espécies são 
normalmente utilizadas para fermentar pão 
fermentado e bebidas alcoólicas. O 
fermento mais utilizado é saccharomyces, 
termo científico Saccharomyces cerevisiae, 
que tem sido "domesticado" durante 
milhares de anos para a produção de vinho, 
pão e cerveja.
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Fermento...quem?

Enquanto alguns fermentos usam 
exclusivamente a respiração aeróbica, outros, 
na ausência de oxigénio, podem usar um 
processo diferente chamado fermentação. Os 
fermentos de fermentação produzem energia 
convertendo açúcares em dióxido de carbono 
e etanol. Na fermentação de bebidas 
alcoólicas, a produção de etanol é útil, 
enquanto na fermentação do pão, o dióxido 
de carbono incha a massa, e o álcool (etanol) 
evapora durante a cozedura.
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AçucarAçucar  

FarinhaFarinha
Dióxido deDióxido de  

carbonocarbono

ÁlcoolÁlcool  
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CC66HH1212OO66 (Gluc�se) → 2 CH (Gluc�se) → 2 CH33CHCH22OH (Etanol) + 2 COOH (Etanol) + 2 CO22 (Dióxido de carbono) (Dióxido de carbono)



Que maravilha este fermento!!!0303 Indice

A fermentação tem lugar no Silêncio,A fermentação tem lugar no Silêncio,  
bem como a obra de Deus bem como a obra de Deus 

no seu funcionamento interiorno seu funcionamento interior

O nome 'fermento' provém do facto 
de estes organismos permitirem 
que a massa de pão 'transforme'.

Os fermentos geram o processo 
chamado fermentação.

Os fermentos transformam 
lentamente a glicose (açúcar) em 
dióxido de carbono e álcool.

Os fermentos induzem a produção 
de dióxido de carbono, o que gera a 
efervescência da cerveja e torna o 
pão mais leve, mais macio e, 
portanto, menos compacto



Destinatários do lema

Adolescentes e jovens 
chamados a ser fermento na 

família humana de hoje

Todos os grupos da Família Salesiana, 
convidados a redescobrir a dimensão 

laical própria da nossa família e a 
complementaridade vocacional que 

existe e deve sempre existir entre nós

0404 Indice



Destinatários do lemaDestinatários do lema0404 Indice

Ajudar sobretudo os adolescentes e jovens a 
descobrir que cada um deles é chamado a ser como 
o fermento do qual Jesus fala: o bom fermento que 
ajuda a fazer crescer o "pão" da família humana e a 

torná-lo maior e mais saboroso.

fermentofermento  
que geraque gera

fermentofermento  
que tornaque torna  
mais levemais leve

fermentofermento  
queque  

transformatransforma



Destinatários do lemaDestinatários do lema0404 Indice

Estar juntos como povo de Deus em plena sintonia 
com o que a Igreja tem vindo a pedir há tanto tempo, 

e é disso que o nosso mundo fragmentado 
precisa cada vez mais.

fermento 
que gera

fermento 
que torna 
mais leve

fermento 
que 

transforma
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Indice Fermento e fecundidadeFermento e fecundidade

A Estreia deste ano opta por apresentar A Estreia deste ano opta por apresentar 

o fermento como o símbolo da imagemo fermento como o símbolo da imagem  

da fecundidade e do crescimento típicoda fecundidade e do crescimento típico  

do Reino de Deus. Reino que no coraçãodo Reino de Deus. Reino que no coração  

das pessoas fertiliza o apelo à vida, das pessoas fertiliza o apelo à vida, 

a vocação onde Deus nos plantou,a vocação onde Deus nos plantou,  

dirigindo a missão dos leigos e de toda dirigindo a missão dos leigos e de toda 

a família Dom Bosco em todo o mundo.a família Dom Bosco em todo o mundo.



(Gal 5,9)

0055Indice Fermento e fecundidadeFermento e fecundidade

"Um pouco de fermento faz fermentar a massa inteira". (Gal 5,9)"Um pouco de fermento faz fermentar a massa inteira". (Gal 5,9)

Mas o que o distingue é que é o Mas o que o distingue é que é o único ingrediente vivoúnico ingrediente vivo e, por estar vivo, e, por estar vivo,  

tem o poder de influenciar, condicionar e transformar toda a massa.tem o poder de influenciar, condicionar e transformar toda a massa.



A "nossa" farinha...A "nossa" farinha...
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A abertura universal que nos caracteriza comoA abertura universal que nos caracteriza como  

Família Salesiana está em plena harmoniaFamília Salesiana está em plena harmonia  

com o Evangelho do Reino. A proximidadecom o Evangelho do Reino. A proximidade  

com muitas comunidades humanas com muitas comunidades humanas 

diferentes em cerca de 75% dos países diferentes em cerca de 75% dos países dodo  

mundo já é um potencial formidável demundo já é um potencial formidável de  

unidade e missão. A Igreja é constituída unidade e missão. A Igreja é constituída 

por mais de 99% de leigos. Imaginemospor mais de 99% de leigos. Imaginemos  

como a proporção aumenta se como a proporção aumenta se 

considerarmos e abraçarmos considerarmos e abraçarmos 

toda a família humana: toda a família humana: 

os leigos são a massa os leigos são a massa 

além de fermento além de fermento 

do Reino.do Reino.

A abertura universal que nos caracteriza comoA abertura universal que nos caracteriza como  

Família Salesiana está em plena harmoniaFamília Salesiana está em plena harmonia  

com o Evangelho do Reino. A proximidadecom o Evangelho do Reino. A proximidade  

com muitas comunidades humanas com muitas comunidades humanas 

diferentes em cerca de 75% dos países dodiferentes em cerca de 75% dos países do  

mundo já é um potencial formidável demundo já é um potencial formidável de  

unidade e missão. A Igreja é constituída unidade e missão. A Igreja é constituída 

por mais de 99% de leigos. Imaginemos por mais de 99% de leigos. Imaginemos 

como a proporção aumenta se como a proporção aumenta se 

considerarmos e abraçarmos considerarmos e abraçarmos 

toda a família humana: toda a família humana: 

os leigos são a massa os leigos são a massa 

além de fermento além de fermento 

do Reino.do Reino.



[Js1]

O grito dos pobres está aO grito dos pobres está a  

crescer, a maioria dos quais sãocrescer, a maioria dos quais são  

crianças, adolescentes e jovens:crianças, adolescentes e jovens:  

enfrentamos desafios que sãoenfrentamos desafios que são  

tão extensos como os quetão extensos como os que  

encontramos na origem daencontramos na origem da  

nossa missão. Fomos feitos paranossa missão. Fomos feitos para  

este tempo nada menos do queeste tempo nada menos do que  

Dom Bosco foi para o seu.Dom Bosco foi para o seu.

"As alegrias e"As alegrias e   
esperanças, asesperanças, as   

tristezas e angústiastristezas e angústias   
do povo de hoje, dosdo povo de hoje, dos   

pobres sobretudo, epobres sobretudo, e   
de todos aqueles quede todos aqueles que   

sofrem, são tambémsofrem, são também   
as alegrias eas alegrias e   

esperanças, asesperanças, as   
tristezas e angústiastristezas e angústias   

dos discípulos dedos discípulos de   
Cristo, e não há nadaCristo, e não há nada   

genuinamentegenuinamente   
humano que não ecoehumano que não ecoe   

nos seus corações..nos seus corações..   
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A "nossa" uva...
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O "nosso" açucar...O "nosso" açucar...
Indice

. . .  acção e oração, em Dom Bosco, eram uma e a mesma coisa.  O trabalho extraordinário que 
o manteve ocupado de manhã à noite não perturbou a sua oração, pelo contrário,  despertou-
a e dir ig iu-a; e a oração cultivada no íntimo do seu coração al imentou nele renovadas 
energ ias de caridade para se dedicar com toda a sua alma ao bem dos seus pobres jovens.

[Carta da identidade da Família Salesiana art. 36]

A oração salesiana é uma oração apostólica; é um movimento que parte da 
acção para chegar a Deus, e é um movimento que, de Deus, conduz de novo à 

acção, trazendo-O, porque a mente e o coração estão cheios do Seu amor.
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O "nosso" açucar...O "nosso" açucar...
Indice

A oração difundida  é,  portanto, t ípica daqueles que vivem a espir itual idade de Dom Bosco e 
levam a cabo a sua missão. Sem negligenciar aqueles momentos de oração explícita,  
al imentados pela escuta da Palavra de Deus e pela resposta com amor, que transformam a 
vida em oração [Carta da identidade da Família Salesiana art. 36]

Razão, religião e bondade são hoje, mais do que ontem, elementos 
indispensáveis para a acção educacional e fermento valioso para dar vida a uma 

sociedade mais humana, em resposta às expectativas das novas gerações.

07



O "nosso" ser fermento...O "nosso" ser fermento... Indice

Movidos pela fé,  esperança e caridade, os membros da Família SalesianaMovidos pela fé,  esperança e caridade, os membros da Família Salesiana   
participam na acção de Deus que trabalha sempre para comunicar o seuparticipam na acção de Deus que trabalha sempre para comunicar o seu   

amor misericordioso a cada pessoa, amor misericordioso a cada pessoa, e sentem-se profundamente incluídose sentem-se profundamente incluídos   
na comunhão e apostolado da Igreja.na comunhão e apostolado da Igreja.

[Carta da identidade da Família Salesiana art. 22]
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Para a Família Salesiana e os seus membros, "viver na presença de Deus" significa Para a Família Salesiana e os seus membros, "viver na presença de Deus" significa cultivar uma relação intensa ecultivar uma relação intensa e  

contínua de amor com Elecontínua de amor com Ele ("união com Deus"); significa sentir-se cheio de um amor semelhante ao Seu; ("união com Deus"); significa sentir-se cheio de um amor semelhante ao Seu;  

significa também saber captar e acolher os sinais da Sua presença misteriosa nas expectativas e exigências dossignifica também saber captar e acolher os sinais da Sua presença misteriosa nas expectativas e exigências dos  

homens e mulheres do nosso tempo.homens e mulheres do nosso tempo.
[Carta da identidade da Família Salesiana art. 23]



O "nosso" ser fermento...O "nosso" ser fermento... Indice

Serenidade e confiança, na certeza de que somos sempre sustentados peloSerenidade e confiança, na certeza de que somos sempre sustentados pelo   
poder do Espírito; poder do Espírito; docil idade às suas inspirações secretas; discernimentodocilidade às suas inspirações secretas; discernimento   

sábio da sua presença nos assuntos humanos, tanto pessoais comosábio da sua presença nos assuntos humanos, tanto pessoais como   
comunitários; colaboração sábia e corajosa no seu trabalho para a vinda docomunitários; colaboração sábia e corajosa no seu trabalho para a vinda do   

Reino de Deus na vida dos indivíduos, na Igreja e na sociedadeReino de Deus na vida dos indivíduos, na Igreja e na sociedade ;;

[Carta da identidade da Família Salesiana art. 25]
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Devemos praticar uma Devemos praticar uma leitura de fé da realidade que inclua outrosleitura de fé da realidade que inclua outros, promovendo o diálogo com os outros, com, promovendo o diálogo com os outros, com  

a cultura, com os meios de comunicação, com os intelectuais, com aqueles que pensam de forma diferente ea cultura, com os meios de comunicação, com os intelectuais, com aqueles que pensam de forma diferente e  

mesmo em oposição a nós. Estes são os hábitos virtuosos que a nossa forma de estar no mundo exige, o mesmo em oposição a nós. Estes são os hábitos virtuosos que a nossa forma de estar no mundo exige, o estiloestilo  

cristão e salesiano'cristão e salesiano' que podemos trazer à nossa visão do mundo e das coisas. que podemos trazer à nossa visão do mundo e das coisas.



Uma estrada traçada...

Como Dom Bosco, com os jovens, para os jovens

Com Jesus, percorramos juntos a aventura do 

Espírito!

Somos família! Cada casa, uma escola 

de vida e de amor

2015

2016

2017
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«Para que a minha alegria esteja em vocês» (Jo 

15,11). "A santidade é também para você"

«Seja feita a vossa vontade, assim na terra 

como no céu»(Mt 6,10). «Bons cristãos e 

honestos cidadãos»

Movidos pela esperança: «Eis que faço 

novas todas as coisas» (Ap 21,5)

2019

2020

2021

«Senhor, dai-me desta água» (Jo 4,15). 

Cultivemos a arte de ouvir e acompanhar”
2018

Indice
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“Fazei tudo por amor, nada por força” 
(S. Francisco de Sales) 

“COMO FERMENTO NA FAMÍLIA HUMANA 
DE HOJE. A dimensão laical da Família de 
Dom Bosco

2022

2023

Nós em que ponto estamos?
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O Reino de Deus...
Para fazer parte dela, é preciso ser pobre de 
coração; não confiar nas próprias 
capacidades, mas no poder do amor de 
Deus; não agir para ser importante aos 
olhos do mundo, mas precioso aos olhos de 
Deus, que prefere o simples e humilde. 

O nosso fraco trabalho, quando inserido no 
de Deus, não tem medo de dificuldades.

A semente da bondade e da paz germina e 
desenvolve-se, porque o amor 
misericordioso de Deus a faz amadurecer".

É sintonizando-nos com a Sua forma de ser 
e agir que colaboramos com Ele, como 
operários na Sua vinha. Caso contrário, 
deixa de ser "de Deus" e torna-se apenas o 
nosso trabalho.

Indice1010

Jesus viveu plenamente o Reino, Jesus viveu plenamente o Reino, 
e o seu modo de vida é assumido e o seu modo de vida é assumido 
por osmose pelos doze e continua por osmose pelos doze e continua 

na Igreja primitiva.na Igreja primitiva.



A família humanaA família humana

Indice

É um impulso para descobrir o signi�cado da própria existência É um impulso para descobrir o signi�cado da própria existência 
no conhecimento de que a minha vida no conhecimento de que a minha vida 

nunca está isolada da de todos os outros. nunca está isolada da de todos os outros. 
 O "eu" e o "nós" só podem existir e viver bem juntos O "eu" e o "nós" só podem existir e viver bem juntos
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A família humanaA família humana1111 Indice

Inspirados na dinâmica evangélica do fermento, pretendemosInspirados na dinâmica evangélica do fermento, pretendemos  
aprofundar e reconhecer a riqueza de fazer parte desta Família,aprofundar e reconhecer a riqueza de fazer parte desta Família,  

humana e salesiana, onde tantos nesta Família Dom Bosco humana e salesiana, onde tantos nesta Família Dom Bosco 
são leigos e leigas, e onde, como pessoas consagradas, são leigos e leigas, e onde, como pessoas consagradas, 
devemos enriquecer-nos com esta complementaridadedevemos enriquecer-nos com esta complementaridade



Este é o nossoEste é o nosso  
quotidiano...quotidiano...

O carácter secular é próprio e peculiar dos leigos 

[...] É sua vocação procurar o reino de Deus, 

tratando das coisas temporais e ordenando-as de 

acordo com Deus. Vivem no mundo, ou seja, 

envolvidos em todos os vários deveres e obras do 

mundo e nas condições ordinárias da vida familiar 

e social, com as quais a sua existência está, por 

assim dizer, entrelaçada. Aí são chamados por 

Deus a contribuir, quase de dentro como fermento, 

para a santificação do mundo, exercendo o seu 

ofício sob a orientação do espírito do evangelho, 

e desta forma manifestar Cristo aos outros 

principalmente pelo testemunho das suas próprias 

vidas e pelo resplendor da sua fé, esperança 

e caridade

1111

LG, 31
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Este é o nossoEste é o nosso  
quotidiano...quotidiano...

A exortação apostólica Christifideles laici (1988), 

resume muito bem que é tarefa de todos os 

baptizados, mesmo que de formas diferentes, 

ser fermento no mundo: "As imagens 

evangélicas do sal, da luz e do fermento, embora 

se refiram indiscriminadamente a todos os 

discípulos de Jesus, têm uma aplicação específica 

para os fiéis leigos. São imagens 

esplendidamente significativas, porque falam 

não só da profunda inserção e plena participação 

dos fiéis leigos na terra, no mundo, na 

comunidade humana; mas também e sobretudo 

da novidade e originalidade de uma inserção e 

participação destinada a difundir o Evangelho 

que salva" (ChL 15).

1111
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... ser crentes leigos na Igreja e na Família Dom Bosco 
como aqueles homens e mulheres com uma tripla 

pertença: pertencentes a Cristo, pertencentes à Igreja 
e pertencentes ao mundo.

Indice1111



Pretendo oferecer os meus 
ensinamentos àqueles que 

vivem nas cidades, na 
família, na corte, e que, em 

virtude do seu estatuto, são 
forçados por conveniências 
sociais a viver entre outros

S. Francisco de Sales

Atravessar a cidade secular, guardando a interioridade, 
combinando o desejo de perfeição com cada estado de vida, 
encontrando um centro que não se separa do mundo, mas 

ensina a habitá-lo, a apreciá-lo, ao mesmo tempo que aprende a 
distanciar-se dele: esta era a sua intenção e continua a ser uma 

valiosa lição para cada mulher e homem do nosso tempo.

Indice
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Indice

Para todos os membros leigos da 

Família Salesiana de hoje, 

O lugar doO lugar do  
encontro com Deusencontro com Deus

o mundo, a sociedade, 

a economia e a política, 

a acção social ao serviço 

dos outros,

"A vida cristã na vida quotidiana 

deve ser sempre



só juntos, só vivendo em comunhão podemos 

fazer algo de significativo hoje
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Para o bem daqueles que decidem e decidiram 

entrar neste estilo de missão, formação, vida 
partilhada que abre novos horizontes de futuro 

para o carisma de Dom Bosco em plena 
harmonia com o caminho que a Igreja está a 

percorrer com a orientação do Papa Francisco, 
sem dúvida profética e exemplar

Daqueles que, por outro lado, não podem ou não 
querem ultrapassar este limiar e fechar-se em 

formas de isolamento auto-referencial: já não 
estão em sintonia com os tempos na forma como 
vivem e interpretam a presença salesiana, e estão 
destinados a tornar-se irrelevantes e a extinguir-se 
com o passar dos anos.

...ponto sem retorno...

Indice
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A complementaridade das vocações na família de Dom Bosco, o 

estarmos unidos como Família Salesiana, e unidos com o grande 

número de leigos e leigas das presenças no mundo, juntos na 

missão e na formação, torna-se uma exigência incontornável hoje 

e ainda mais no futuro, se não quisermos permanecer irrelevantes.

Indice
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Caminhando juntos...14



Para Dom Bosco significava 

valorizar tudo o que de positivo 

está enraizado na vida das 

pessoas, nas realidades criadas, 

nos acontecimentos da história. 

Isto levou-o a compreender os 

valores autênticos presentes no 

mundo;  [...] 

Indice

... con humanismo... con humanismo

salesianosalesiano

14
a procurar sabiamente a 

cooperação de muitos, 

convencido de que todos 

têm dons que devem ser 

descobertos, reconhecidos 

e valorizados;



Acreditar no poder da educação 

que apoia o crescimento do jovem 

e o encoraja a tornar-se honesto 

cidadão e bom cristão  [...] 

Indice

... con humanismo... con humanismo

salesianosalesiano

14
a confiar sempre e em todas 

as situações na provindência 

de Deus, sentido e amado 

como Pai.
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Que a nossa Mãe Ajuda dos Cristãos nos ajude a todos a sermosQue a nossa Mãe Ajuda dos Cristãos nos ajude a todos a sermos  
discípulos-missionários, pequenas estrelas que reflectem a sua luz. discípulos-missionários, pequenas estrelas que reflectem a sua luz. 
E rezamos para que os corações se abram para receber alegremente E rezamos para que os corações se abram para receber alegremente 

a proclamação da salvação que é o próprio Deus em Jesus.a proclamação da salvação que é o próprio Deus em Jesus.


