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Centros regionais de formação na Região Inter-América Dom Jaime Morales, 
Provincial COB 

 

Na Boa-noite de hoje queremos apresentar-lhes os Centros Regionais de formação da 
Região Inter-América. 

A formação inicial e permanente dos salesianos na Região, tem sido uma preocupação 
constante  manifestada pelos inspetores desde o início das duas Regiões da América. 
Nessa linha, colocaram todos os esforços necessários para desenvolver experiências 
conjuntas concretizadas em três delas distintas e complementares. 

 

A primeira iniciativa nasceu com o CGXX (1972), denominado Capítulo Geral “Especial”, 
pela preocupação em Como ajudar os salesianos a assimilar a nova mentalidade da 
Congregação, em sintonia com o Concílio Vaticano II. Os inspetores da Região do 
Pacífico-Caribe começaram a projetação de estratégias surgidas entre eles para criar um 
Centro de Formação Permanente para os salesianos, com sede em Quito, que se 
concretizou no dia 4 de dezembro de 1974, sob a responsabilidade do Pe. Fernando 
Peraza Leal, que tinha apenas terminado o seu mandato como inspetor de Bogotá 
(Colômbia). Do início até sua morte, por 38 anos, ele foi o coração e a alma do grupo de 
salesianos deste Centro, pai e mestre, que com paixão científica, mas sobretudo com seu 
testemunho vivo e entusiasta, promoveu sistematicamente o conhecimento, o amor e a 
divulgação de D. Bosco em toda a Família Salesiana da América. 

“Somos Dom Bosco que caminha” é o título de um texto composto e que se tornou 
música. Um hino da salesianidade da qual Pe. Viganò disse naquele tempo: “É a mais 
bela descrição que estou vendo sobre D. Bosco”. Canta o refrão: 

“Somos Don Bosco que camina / y en medio de la Iglesia / queremos anunciar 

todos los signos de la vida / que en nuestra propia vida / se vuelven un cantar”…  

“Somos D. Bosco que caminha / e em meio da Igreja queremos anunciar / o fato de um 
encontro novo / que em nossa própria vida / explode num cantar” (Tradução para o 
português) 

Há um ano atrás, Pe. Fernando, o “vovô”, como todos o chamavam, voltou para a Casa 
do Pai. A ele nossa gratidão e a memória eterna. Dele, nosso Centro de Formação 
Permanente de Quito, herdou um estilo, uma pedagogia, uma metodologia de estudo 
sobre D. Bosco que se transmite em vários cursos de formação para os formadores, 
preparação imediata dos diáconos ao sacerdócio, encontros de Pastoral Juvenil e de 
párocos e, enfim, a Escola de Acompanhamento Espiritual. 

 

Uma segunda iniciativa de formação regional, criada pelos inspetores, encontra-se na 
Inspetoria da América Central. Trata-se do CRESCO – Centro Regional de Formação 
Específica para o Salesiano Coadjutor, iniciado em 1995. Os primeiros dez anos 
funcionou na cidade de S. Salvador. Agora está na cidade de Guatemala.  Este centro se 
concentra na formação específica do Salesiano Coadjutor. Lembramos que a formação 
específica do Salesiano Coadjutor é a fase final de sua formação básica essencial e como 
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tal não deve confundir-se ou ser identificada com a formação profissional. No CRESCO, 
por dois anos, o coadjutor salesiano se preocupa principalmente com o aprofundamento 
da vida comunitária vivida na dimensão laical de sua vocação. A experiência acontece 
depois do tirocínio e se ocupa da preparação imediata à profissão perpétua. 

 

A terceira iniciativa de formação regional é o Don Bosco Hall, na Inspetoria de S. 
Francisco, EUA, na cidade de Berkeley – California. Foi criado para a formação 
permanente de salesianidade dos irmãos de lingua inglesa. Oferece ainda 
especializações em teologia e filosofia, em conexão com a Escola Dominicana de 
Filosofia e Teologia. Hoje acolhe também sacerdotes e religiosos de diferentes Ordens e 
estudantes de universidades do setor. 

Também alí funciona o Instituto de Estudos Salesianos, animado sobretudo pelo grande 
mestre, P. Arthur Lenti, que trouxe à Congregação o fruto dos seus estudos em seu 
trabalho “Dom Bosco: história e carisma”, publicado em inglês e traduzido para o 
espanhol, português e italiano, graças sobretudo ao trabalho editorial de Pe. Juan 
Bartolomè e Graciliano González. 

É importante notar que estes três Centros Regionais de Formação estão abertos em seus 
serviços a toda a América Salesiana e são gerenciados, os dois primeiros, pelos 
Inspetores das duas Regiões da América e o Don Bosco Hall pela Inspetoria de S. 
Francisco. 

Esta breve apresentação de nossos Centros Regionais é agora completada com um 
pequeno vídeo preparado pelo Centro Regional de Quito. 
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Texto do vídeo 

O Centro Salesiano Regional de Formação Permanente nasce com o impulso e o 
profundo espírito de renovação gerado por dois grandes acontecimentos para a Igreja 
Católica: O Concílio Vaticano II em 1971 e o Capítulo Geral Especial dos Salesianos em 
1972. 

Os primeiros passos concretos foram a designação oficial do Pe. Fernando Peraza como 
Diretor do Centro Salesiano, do Pe. Pedro Creamer como secretario executivo e a 
localização oficial de Quito como sede do projeto. 

O Centro Salesiano Regional de Formação Permanente é um organismo de serviço ágil e 
funcional, que durante 40 anos, foi de grande ajuda para o resgate e atualização do 
carisma salesiano, baseado no estudo sério de Dom Bosco, no confronto com nossas 
situações e urgencias pastorais. Para isso, o Centro conta com uma biblioteca bastante 
completa na qual se encontram livros, revistas, literatura e pesquisas de grande 
credibilidade.  

Nossas instalações acolhedoras e o pessoal logístico fornecem aos participantes dos 
diversos cursos e encontros, as condições necessárias para o estudo da vida e obra de 
nosso Fundador e para a vivência prática do Sistema Preventivo. 

Conta com uma Equipe de Coordenação que está encarregada de elaborar os programas 
de estudo e cronogramas de atividades. São oferecidos cursos para docentes de 
Salesianidade em quatro níveis: primeiro, segundo e terceiro níveis em Quito (Equador) e 
o quarto nível na peregrinação-estudo aos lugares de Dom Bosco, em Turim (Itália). São 
oferecidos também os cursos para Diretores, Diáconos, Formação de formadores, 
Missionários, e se inicia este ano a Escola de Acompanhamento Espiritual. Prestam-se 
ainda vários outros serviços às diversas inspetorias. 

Desde seus inícios, em 1974, até o dia de hoje, realizaram-se 585 cursos nos quais 
participaram 16.961 pessoas pertencentes ao vasto movimento salesiano na América. 

O Centro Salesiano Regional de formação permanente é uma Casa de formação à 
serviço de toda a América Salesiana. 

 

CENTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O SALESIANO 
COADJUTOR – CRESCO 

CRESCO é um centro de reflexão e difusão da vocação do Salesiano Coadjutor que tem 
seu amparo legal no artigo 116 das Constituições e no número 479 da revisão da “Ratio”. 

Está situado na cidade de Guatemala, capital da República da Guatemala. O projeto está 
encarregado da formação específica do salesiano coadjutor, asseguirando um ambiente 
adequado tanto no contexto da comunidade inspetorial quanto no contexto  intercultural 
da Igreja e da Congregação. Esta fase formativa dura 2 anos. 
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No Centro de formação se realiza um acompanhamento personalizado de cada irmão e 
do grupo, em comunidade. Trata-se também de favorecer a preparação imediata do 
salesiano coadjutor à profissão perpétua, através da constante revisão pessoal de vida, 
do aprofundamento da vida religiosa e da reflexão específica sobre a própria identidade, 
vocação e missão como salesiano leigo. 

CRESCO está à serviço da formação integral do salesiano coadjutor depois do tirocínio 
cuidando das quatro dimensões fundamentais da formação: humana, espiritual, intelectual 
e educativo-pastoral. 

Pede-se a quem vem para o Centro de formação que tenha a predisposição de viver uma 
experiência comunitária, pastoral e de aprofundamento intelectual, na qual o salesiano 
coadjutor sinta-se corresponsável de sua própria educação e na qual viverá 
constantemente uma confrontação pessoal e vital. 

Como resultado desejado deste processo se quer chegar a um salesiano coadjutor 
maduro, com um projeto de vida verdadeiramente definido e um discernimento claro que 
lhe permitam assumir os compromissos definitivos próprios da vida salesiana consagrada 
laical. 

 

DON BOSCO HALL - BERKELEY 

Bem-vindos ao Don Bosco Hall em Berkeley, Califórnia, situado na baía de S. Francisco 
(EUA). Antes de dar-lhes uma visão geral dos projetos e programas de formação que são 
oferecidos através do Instituto de Estudos Salesianos (ISS), apresentamos nossa 
comunidade. Primeiro, os salesianos: alguns são profesores e/ou pessoal regular da casa; 
outros são participantes do programa de formação permanente. Também temos alguns 
estudantes das universidades existentes na área da Baía de S. Francisco. 

Além dos SDB, nossas portas estão abertas a outros sacerdotes, religiosos e diocesanos, 
como também a outras pessoas consagradas. Estes membros da comunidade são os 
principais participantes no programa do ano sabático oferecido pela escola dos jesuitas; 
também temos um estudante de teología de outra ordem religiosa. 

Don Bosco Hall não é apenas a sede de religiosos e sacerdotes, mas também sede de 
estudantes leigos que cursam níveis de licenciatura e pós-graduação. Estes alunos 
estudam nas universidades locais, assim como na Universidade da Califórnia em Berkeley 
e a Escola dos Dominicanos. A maioria deles não poderiam fazer essses estudos se não 
fosse a ajuda gratuita dos salesianos. Todos eles manifestaram sua profunda gratidão 
participando na vida da comunidade religiosa e enriquecendo-a com suas próprias 
qualidades. 

Don Bosco Hall é também a sede do Instituto de Estudos Salesianos (ISS), reconhecido 
pela pesquisa que aí é realizada e publicada através do Journal of Salesian Studies  
(Revista de Estudos Salesianos), assim como pela obra do Padre Arthur Lenti: “Dom 
Bosco: História e Carisma”. Este ambiente, junto com os recursos acadêmicos fácilmente 
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disponíveis e um clima acolhedor para o estudo, favorece um terreno fértil para a 
formação. 

Academicamente falando, são oferecidos dois programas principais de estudo. Um deles 
se compõe de um ou dois semestres de estudo para obter um Certificado em Teologia 
com especialização em Estudos Salesianos, e outro programa mais longo para o 
Mestrado em “Artes em Teologia”, também com uma concentração de Estudos 
Salesianos. Os cursos para estes programas estão creditados através de nossa filiação à 
Dominican School of philosophy and Teologhy (DSPT) – Escola dominicana de Filosofia e 
Teologia – onde temos dois professores adjuntos, a templo pleno e outros visitantes. A 
Escola Dominicana é membro da União de Teólogos Graduados (GTU) que conta com 
oito escolas teológicas no total, duas das quais são católicas: uma jesuita e outra 
dominicana. 

É através da União de Teólogos Graduados (GTU) que nossos estudantes e profesores 
têm acesso à biblioteca, assim como às aulas na mundialmente conhecida Universidade 
da Califórnia em Berkeley. 

Além da parte acadêmica, os que participam da comunidade do Don Bosco Hall contam 
com amplas oportunidades para a formação espiritual, assim como para o descanso, 
diversão e excursões. 

Entre os muitos projetos do Don Bosco Hall e do Instituto de Estudos Salesianos (ISS), há 
alguns que se destacam dos demais: 

Primeiro, o Projeto de Formação de Leigos na inspetoria. Estamos ajudando nos planos 
com meios eficazes e sistemáticos para a animação dos leigos que participam na missão 
salesiana, ajudando a criar um sistema de formação das Escolas Salesianas, a 
coordenação de oficinas e seminários, e a provisão de recursos para a formação inicial e 
permanente. 

A Escola Dominicana, em colaboração com o Instituto de Estudos Salesianos, também 
deu prioridade à formação dos leigos, comprometendo-se em desenvover uma estrutura 
de formação em várias igrejas locais. Temos a intenção de que este programa seja em 
inglês e em español. Os materiais estarão disponíveis on-line, porém, também se 
realizarão retiros presenciais, oficinas, seminários e debates. Atualmente estamos 
ultimando o plano de estudos, em diálogo com vários bispos, os recursos em rede, e 
também estamos buscando professores de lingua espanhola. 

Talvez o projeto com maior visibilidade em todo o mundo é a digitalização,  a reedição e 
relançamento da Revista de Estudos Salesianos. No momento em que vocês estão vendo 
este vídeo, nossa equipe digitalizou por completo os primeiros vinte e cinco números da 
revista e se conseguiram avanços significativos colocando on-line no site 
www.salesianjournal.org  . 

Em equipe também se está trabalhando para dar formato ao texto numa revista 
acadêmica on-line, preparando o caminho para os novos desafíos, que previmos publicar 
este ano. 

http://www.salesianjournal.org/
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“Creio que o impacto será maior quando este novo meio a tornar disponivel” (Arthur Lenti). 

Esta é a apresentação do Don Bosco Hall e do Instituto de Estudos Salesianos! 

Estamos rezando por todos vocês e esperamos que nos apoiem, tanto pela oração como 
através  do envio de missionários para um desses semestres. 

Não se arrependerão do investimento. 

 


