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Caríssimos Ispetores, 
Caríssimos Delegados de Pastoral Juvenil, 
 
Escrevo-vos neste momento de intensa atividade, para alguns, no início do novo ano pastoral e, 
para outros, em pleno desenvolvimento. 

Nos últimos dois anos, a nossa Congregação Salesiana (SDB) juntamente com o Instituto das 
Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) estamos empenhados no caminho da Igreja na preparação do 
próximo Sínodo sobre “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. 

Um tema como este interpela-nos a todos em primeira pessoa. Agradavelmente notamos o empenho 
e o contributo que as várias inspetorias e instituições salesianas espalhadas por todo o mundo têm 
dado, oferecendo o seu qualificado contributo. 

A este propósito, a Universidade Pontifícia Salesiana e a Pontifícia Faculdade de Ciências da 
Educação “Auxilium” está a levar a cabo a organização e a celebração do CONGRESSO 
INTERNACIONAL JOVENS E ESCOLHAS DE VIDA: PERSPETIVAS EDUCATIVAS que se realizará 
em Roma, de 20 a 23 de setembro de 2018. 

O Congresso pretende oferecer um contributo para o estudo do mundo juvenil em relação às 
escolhas de vida, desde um ponto de vista específico que qualifica a investigação universitária no 
âmbito das ciências da educação e da perspetiva do humanismo pedagógico cristão que serve de 
fundamento ao Sistema Preventivo de s. João Bosco. 

Com satisfação notamos o contributo muito válido que todas as inspetorias ofereceram já ao 
responder ao Questionário-Sondagem online que os Delegados acompanhados pelo Dicastério para 
a Pastoral Juvenil realizaram. 

Convidamos-vos, caríssimos Inspetores, a dar continuidade a este caminho pedindo-vos que 
envieis pelo menos um representante da vossa inspetoria a participar neste Congresso 
Internacional.  

Estamos certos que no todo do caminho da Igreja, este Congresso dará o contributo específico que 
reflete a nossa atual experiência carismática a favor dos jovens. 
 
O Senhor vos bendiga e torne eficazes na vossa missão. 
 
 

 
           Don Francesco Cereda 

 


