Boa-noite do Inspetor ICP
“Significado carismático dos lugares salesianos”
Inspetoria ICP em números
As comunidades da ICP são 38, das quais 2 comunidades missionárias na Lituânia e 4 comunidades
formadoras. Este é o trabalho educativo realizado:
Escolas maternais: 6
Escolas primárias: 2
Escolas secundárias de 1° grau: 13
Escolas secundárias de 2° grau: 8
Centros de formação profissional: 12
Oratórios e Centros Juvenis: 27
Centros para menores: 2
Casa de acolhida para menores em situação de risco: 1
Paróquias: 24
Paróquias “ad personam”: 20
Igrejas públicas: 7
Santuários: 2
Centro de espiritualidade: 1
Institutos universitários: 2
Residências para universitários: 4
Internatos: 2
Casas de acolhida: 6
Férias de verão: 15
Procuradoria missionária: 1
Editora: 1
Rádio: 1
Capelanias estáveis FMA: 6
Centros Salesianos Cooperadores: 32
Centros Ex-alunos: 37
Associações ADMA: 12
Os irmãos são 506, e trabalham conosco 1600 pessoas para colaborar na corresponsabilidade da missão. A
Família Salesiana é representada de modo rico e vivo, praticamente em quase todos os ramos da mesma
Família Salesiana, uma bênção única! Esta é a dimensão da Inspetoria em sua complexidade. Uma Inspetoria
normal, que vive nas situações da própria terra, na multiculturalidade e nos desafios que nos são
apresentados no ser “servos dos jovens”. A Inspetoria tem em si mesma um estojo precioso que conserva o
tesouro do nascimento e do desenvolvimento da congregação: os lugares salesianos.
Os lugares salesianos
Um presente que nos é dado, que nos é pedido para animar, na consciência de que é presente de todos e
que nos é dado em “custódia” para riqueza de toda a nossa família salesiana: riqueza de uma casa que
conserva a memória do pai, a energia de Deus do início do carisma, a riqueza de fé e coragem apostólica do
desenvolvimento de toda a Congregação.

O cartão de visita de Valdocco e de todos os lugares salesianos é a inscrição que acolhe a quem chega a
Valdocco: “Valdocco terra de Dom Bosco; não entres distraído. Contempla-a como um campo semeado,
como a casa onde viveu o teu pai. Escuta!” (E. Renoglio).
Nada exprime melhor o sentimento de admiração que acompanha o presente imenso dos lugares salesianos
que são o coração da congregação, a casa de todos. Estes lugares são Valdocco, o Colle Don Bosco, são
Chieri, o San Giovannino em Turim, San Benigno, e muitos outros... São uma infinidade de lugares físicos,
importantes pelo espírito que nos transmitem.
O Colle e Chieri falam-nos do crescimento na fé da vocação. Descrevem-nos o sentido de Deus, aprendido
antes de tudo de Mamãe Margarida, e a construção de uma resposta vocacional que chega até a vida
sacerdotal sob a inspiração do sonho dos nove anos.
Valdocco fala-nos da pobreza e da fé dos inícios: “Prado Pinardi: velho livro de tantas memórias, narra aquilo
que aconteceu naquela distante manhã de primavera. Prado Pinardi, prado verde da nossa esperança, meta
última de um grande amor, éramos poucos, éramos pobres, mas havia ELE... e soavam os sinos de Páscoa”
(E. Renoglio).
Mas Valdocco também nos fala do surgimento do estilo educativo de Dom Bosco, da fundação da
Congregação, dos caminhos de fé que fez os seus jovens trilharem... até a santidade.
Valdocco fala-nos da devoção Mariana que nasce Consolata, cresce Imaculada e desenvolve-se Auxiliadora,
com a clara percepção da presença de Maria que Dom Bosco contava a todos dizendo “recorda-te de que, se
aqui vieste, é porque Nossa Senhora te trouxe até aqui!”.
E, depois, o outro primeiro oratório de São Luís, com a igreja de São João Evangelista, San Benigno, Lanzo,
Foglizzo, Mirabello, Borgo San Martino... que nos falam do primeiro desenvolvimento da Congregação, dos
passos sempre mais seguros de Dom Bosco que inicia a construção da obra de Deus ao masculino e, depois,
ao feminino.
A nós, a responsabilidade de torná-los “falantes”, de saber beber e difundir a riqueza de fé e de paixão
educativa que transmitem em todas as pedras e em todos os espaços. Estes lugares são uma riqueza para
as jovens gerações de salesianos que se formam e, de fato, nas casas de formação que estão em nossa
Inspetoria passam e crescem muitos jovens salesianos de vossas Inspetorias.
O espírito dos lugares salesianos permite-me dizer com intensidade que eles contêm uma potencialidade de
fé grandíssima, em nome e no espírito de Deus através da devoção a Maria Auxiliadora e do testemunho da
santidade educativa de Dom Bosco. Eles são uma riqueza vocacional incrível, que fala e atrai... são um
patrimônio de todos. A mim, a tarefa de propor este dom de Deus que é de todos, e é para todos. A todos nós
a reflexão para tornar estes lugares “falantes” nas pessoas que a eles devem se dedicar. Ao bom entendedor,
poucas palavras. Só o Senhor aquece os corações.
Isto é fazer crescer o nosso ser místicos, fraternos e servos dos jovens, porque a história da salvação dos
lugares salesianos contém uma profunda Sabedoria.
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