DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
O Reitor-Mor

Prot. 11/048
Roma, 31 de janeiro de 2011.
Solenidade de São João Bosco
Aos Irmãos
da Sociedade Salesiana de São João Bosco

Objeto: Preparação do Bicentenário do nascimento de Dom Bosco

Caríssimos Irmãos,
estamos a nos aproximar do Bicentenário do nascimento
de Dom Bosco, a ser celebrado em 16 de agosto de 2015. Trata-se de um grande
acontecimento para nós, para a Família Salesiana e para todo o Movimento
salesiano, que exige um intenso e profundo itinerário de preparação, para ser
frutuoso a todos nós, à Igreja, aos jovens, à sociedade.
O Capítulo Geral XXVI, ao assumir o lema de Dom Bosco "Da mihi animas, cetera
tolle" como tema e ao colocar o "Partir de Dom Bosco" como fundamento dos seus
cinco núcleos temáticos, colocou-nos no horizonte do Bicentenário. Na carta de
convocação do CG26, eu escrevia: "Fazendo nosso o lema 'Da mihi animas, cetera
tolle', queremos assumir o programa espiritual e apostólico de Dom Bosco e a
razão de sua incansável ação para 'a glória de Deus e a salvação das almas'.
Podemos, assim, reencontrar a origem do nosso carisma, a finalidade da nossa
missão, o futuro da nossa Congregação" (ACG 394 p. 8).
A aplicação do CG26, que nos pede para reforçar a nossa identidade carismática
e reavivar a paixão apostólica no coração de cada um de nós é, pois, a nossa
primeira e concreta preparação para a celebração bicentenária. Por outro lado, é
importante individualizar um itinerário comum para todo o Movimento salesiano,
de cuja animação somos os primeiros responsáveis.
1. Triênio de preparação ao Bicentenário
A preparação que vos proponho é marcada por um itinerário de três etapas que
têm início respectivamente em 16 de agosto de 2011, 16 de agosto de 2012 e 16
de agosto de 2013 e terminam, cada uma delas, no dia 15 de agosto do ano

seguinte. Cada etapa pretende desenvolver um aspecto do carisma de Dom
Bosco. O tema de cada etapa de preparação coincidirá com o tema da Estreia
daquele ano.
Primeiro ano de preparação:
Conhecimento da história de Dom Bosco
16 de agosto de 2011 - 15 de agosto de 2012.
A primeira etapa é centralizada no conhecimento da história de Dom Bosco e do
seu contexto, da sua figura, da sua experiência de vida, das suas opções. Tivemos
nestes anos novas publicações sobre isso, que exigem uma assimilação
sistemática dos resultados obtidos. Neste primeiro ano de preparação, devemos
propor-nos um itinerário sistemático de estudo e assimilação de Dom Bosco. Já
se passaram as gerações daqueles que tinham conhecido Dom Bosco ou que
tiveram contato com as suas primeiras testemunhas. É necessário, por isso,
beber nas fontes e nos estudos sobre Dom Bosco, para aprofundar antes de tudo
a sua figura. O estudo de Dom Bosco é condição para poder comunicar o seu
carisma e propor a sua atualidade. Sem conhecimento não pode brotar amor,
imitação e invocação; só o amor leva ao conhecimento. Trata-se, então, de um
conhecimento que nasce do amor e conduz ao amor: um conhecimento afetivo.
Segundo ano de preparação:
Pedagogia de Dom Bosco
16 de agosto de 2012 - 15 de agosto de 2013
Há alguns anos, eu já evidenciara a importância de aprofundar a pedagogia de
Dom Bosco; agora, essa intuição pretende traduzir-se num programa a atuar no
segundo ano de preparação para a celebração do Bicentenário. Eu escrevia
assim: "É necessário, hoje, aprofundar a pedagogia salesiana. Ou seja, é preciso
estudar e realizar o atualizado sistema preventivo, como desejava o P. Egídio
Viganò... desenvolver as suas grandes virtualidades, modernizar os seus
princípios, conceitos, orientações, interpretar hoje as suas ideias de fundo: a
maior glória de Deus e a salvação das almas; a fé viva, a firme esperança, a
caridade pastoral; o bom cristão e o honesto cidadão; o trinômio "alegria, estudo e
piedade"; os "três S": saúde, ciência (scienza), santidade; a piedade, a moralidade,
a cultura; a evangelização e a civilização. Diga-se o mesmo para as grandes
orientações metodológicas: fazer-se amar antes de – mais do que – fazer-se temer;
razão, religião, carinho; pai, irmão, amigo; familiaridade, sobretudo na recreação;
ganhar o coração; o educador consagrado ao bem dos seus alunos, liberdade
ampla de saltar, correr, fazer barulho à vontade" (ACG 394 p. 12).
Terceiro ano de preparação:
Espiritualidade de Dom Bosco
16 de agosto de 2013 - 15 de agosto de 2014
É urgente, enfim, conhecer e viver a espiritualidade de Dom Bosco. Não basta
conhecer a sua vida e ação e o seu método educativo. Fundamento da
fecundidade da sua ação e da sua atualidade é a sua profunda experiência
espiritual. "Não é uma empresa fácil chegar à exata identificação da experiência
espiritual de Dom Bosco. Talvez seja este o âmbito menos aprofundado de Dom
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Bosco. Dom Bosco é um homem todo voltado para o trabalho, não nos dá
descrições de suas evoluções interiores, nem nos deixa reflexões explícitas sobre
sua vida espiritual; não escreve diários espirituais; não dá interpretações; prefere
transmitir um espírito, descrevendo as vicissitudes da sua vida ou através das
biografias dos seus jovens. Não basta dizer, certamente, que a sua é uma
espiritualidade de quem desenvolve uma pastoral ativa, não contemplativa, uma
pastoral de mediação entre espiritualidade douta e espiritualidade popular" (ACG
394 p. 13).
2. Ano de celebração do Bicentenário
Ano de celebração:
Missão de Dom Bosco com os jovens e pelos jovens
16 de agosto de 2014 - 16 de agosto de 2015
A celebração do Bicentenário do nascimento de Dom Bosco será realizada após o
Capítulo Geral XXVII: terá início em 16 de agosto de 2014 e terminará em 16 de
agosto de 2015. O itinerário e o tema do ano bicentenário, em desenvolvimento
coerente com os anos de preparação, referir-se-ão à Missão de Dom Bosco com os
jovens e pelos jovens. A comunicação da mensagem do Bicentenário a outros
levará certamente em conta as aquisições amadurecidas durante os três anos de
preparação.
O calendário da Congregação, além das duas celebrações de 16 de agosto de
2014 e de 2015 no Colle Don Bosco, prevê dois eventos internacionais: o
Congresso Internacional de Estudos Salesianos sobre o "Desenvolvimento do
carisma de Dom Bosco", no Salesianum de Roma, novembro de 2014, e o "Campo
Bosco" do MJS (AJS) com o tema "Jovens para jovens", em Turim, agosto de 2015.
Esse ano deverá ser programado em tempo nas Inspetorias para concentrar-nos
no itinerário de renovação espiritual e pastoral, que pretendemos percorrer como
Congregação, Família Salesiana e Movimento salesiano, e favorecer a
essencialidade e atualidade das mensagens que pretendemos comunicar. É
preciso evitar absolutamente dispersão, fragmentação e repetições, mirando,
porém, na incisividade e eficácia. Tudo isso a serviço dos objetivos a alcançar.
3. Oração a Dom Bosco
A preparação e celebração do Bicentenário são uma ocasião para também
retomar a oração a Dom Bosco com os jovens, leigos, Família Salesiana e
Movimento salesiano. Proponho uma reformulação atualizada da oração "Pai e
Mestre da juventude".
São João Bosco,
Pai e Mestre da juventude,
dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo
foste para os jovens, sobretudo humildes e pobres,
um sinal do amor e da predileção de Deus.
Sê nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus,
para podermos perceber nEle e no seu Evangelho
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o sentido da nossa vida
e a fonte da verdadeira felicidade.
Ajuda-nos a corresponder com generosidade
à vocação que recebemos de Deus,
para sermos na vida cotidiana
construtores de comunhão,
e, em comunhão com a Igreja inteira,
colaborarmos com entusiasmo,
na edificação da civilização do amor.
Obtém-nos a graça da perseverança
na vivência da vida cristã em grau elevado,
segundo o espírito das bem-aventuranças;
e faze com que, guiados por Maria Auxiliadora,
possamos encontrar-nos um dia contigo
na grande família do céu. Amém.
Sugiro às comunidades salesianas a utilização cotidiana desta oração, ao final
das Vésperas ou da Leitura espiritual, da mesma forma que invocamos Maria
Auxiliadora na manhã de todos os dias com a oração de consagração. As
comunidades estudem também a forma de utilizar esta invocação na oração
cotidiana com os jovens.
O Espírito de Cristo anime-nos na vivência do nosso itinerário de preparação ao
Bicentenário e Maria Auxiliadora sustente-nos; da intensidade e profundidade da
preparação dependem, de fato, os frutos espirituais, pastorais e vocacionais que
esperamos do ano bicentenário. Dom Bosco seja sempre nosso modelo e nosso
guia.
Boa Festa de Dom Bosco! Cordialmente no Senhor,

P. Pascual Chávez Villanueva
Reitor-Mor
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