
BOA NOITE DO INSPETOR FRB 

“O movimento juvenil salesiano na Inspetoria FRB” 

 

A. Como passar de um grupo de 4 jovens a um grupo de 11 jovens em 6 anos? 

 

2004: CONFRONTO EUROPEU  Colle don Bosco.  

A delegação francesa é composta por quatro jovens, uma FMA e um SDB. Estes 

quatro jovens, estão preocupados: como compartilhar o que eles estão vivendo nesse 

momento com outros jovens,  quando voltarem  para a França? O mais velho desses 

jovens,  se propoe a criar a Associação do Movimento Juvenil Salesiano na Inspetoria 

e a registra-la na Prefeitura da cidade. 

Eles propuseram dois finais de semana por ano, para aqueles com idade superior a 17;  

- Um fim de semana de re-leitura das práticas de animação desses jovens  

- Um fim de semana de formação educacional e espiritual.  

 

Os pontos positivos durante este período de cinco anos 2004-2009. 

 

1. O entusiasmo e o desejo  comum dos primeiros quatro jovens graças ao apoio de 

iniciar recebido durante o Confronto.  

2. O acompanhamento  compartilhado entre SDB e FMA e estes jovens  

3. Uma grandissima confiança dada aos jovens, apesar do pequeno número 

 

 



As dificuldades durante este período de cinco anos 2004-2009  

 

1. O ceticismo dos líderes inspetoriais do tempo: "O que significa fazer um 

movimento juvenil  inspetorial- nacional com menos de 8 jovens?"  

2. A falta de credibilidade ou de confiança por parte da Família Salesiana “oficial”; 

"Vocês sempre seriam um pequeno grupo local em Paris!", "Daqui a cinco anos não 

existiriam  mais!"  

3. O número de membros não aumenta, apesar de todos os esforços feitos. Em 2009, 

o "encontro nacional" se faz com uns 10  participantes! 

 

B. Após a semeadura, a colheita!  

 

1. Do verão de 2009 a setembro de 2009.  O brilho e a virada no Confronto 

Europeu de 2009.  

 

Confronto 2009: desta vez, a delegação francesa é composta por 11 jovens! A 

experiência é vivida como um fogo! As palavras do Reitor-Mor P. Pascual Chavez 

ainda ressoam em nossos corações: "O  MJS é a alma da Família Salesiana! Colocate 

o fogo Salesiano em seus corações. " 

Em um mês o MJS frances mudou totalmente a fisionomia: a participação no fim-de-

semana de re-leitura  aumentou em 110%!  Melhorou  o modo de comunicação e 

foram eleitos 9 novos conselheiros para coordenar  esse crescimento! 



 

Os pontos fortes destes meses de 2009:  

 

O MJS lançou um novo projeto de regionalização na Inspetoria em 2009. Os itens 

chegaram em todos os ramos da Família Salesiana. O MJS é ainda convidado a 

participar do Conselho da Família Salesiana.  

 

As dificuldades dos últimos meses de 2009:  

 

A forte transformaçao do MJS exige uma mudança e um saber adaptar-se para um 

melhor  funcionamento do seu Conselho de Administração, que agora comprende 15 

membros! 

 

C. 2010-2011: o MJS acompanha a delegação francesa e belga para a 

Jornada Mundial da Juventude em Madrid  

 

1. O MJS conhece um crescimento incrível, apesar de tudo!  

2. O MJS mostra que não existe fatalismo ... não precisa ter medo de sonhar! Sonhar 

grande para os jovens! Alguns dos salesianos descobrem que os jovens precisam 

descobrir a pedagogia e a espiritualidade de Dom Bosco!  

3. Ao mesmo tempo em Roma, o novo presidente do MJS frances foi eleito 

Coordenador do MJS europeu por três anos.  



 

Os destaques deste período:  

 

A abertura para a Europa  entusiasma. As reuniões e contatos internacionais estão se 

multiplicando. 

 

Pontos de dificuldades neste período:  

 

Os coordenadore e os responsaveis do MJS  não podem  empenhar-se  a nao ser 

depois da 18h00 e nos finais de semana.   

Alguns religiosos  e religiosas não entendem  por que o MJS foi escolhido para 

organizar a delegação de jovens da Jornada Mundial da Juventude em Madrid.  

Alguns jovens SDB e FMA não conseguem encontrar o seu "verdadeiro papel" com 

os jovens porque eles têm a impressão de que o MJS invade o espaço de suas 

competências. 

 

D. A partir de 2011 : O MJS renova a Pastoral da Inspetoria 

 

O MJS acompanhou e animou a visita da urna de Dom Bosco , na Bélgica e na 

França. Durante os eventos festivos salesianos os jovens  adultos partecipam de boa 

vontade e dao um seu contributo. 

1 . Em uma sociedade em que as pessoas reconhecem e estigmatizam como 



secularizada , o MJS testemunha  as verdadeiras expectativas espirituais dos jovens. 

E ' inesperado e complexo para muitos observadores . 

2 . Jovens  SDB e FMA tomam conhecimento  desta  realidade apostólica e dos 

desafios que estes jovens do MJS representam para a sua maneira de ver a missão 

salesiana. 

3 . Tradicionalmente  a Inspetoria se ocupava mais dos adolescentes que dos jovens. 

O MJS é uma fase de renovação para muitos. 

4 . Estas novas formas de animação e presença apostólicas nos permitiram acolher 

este ano um noviço e três pré-noviços (e isso é um milagre para a nossa região !) . 

5 . Graças ao MJS a nossa Inspetoriaa , cuja idade média é de 73,8 , vive em um 

modo  menos complexo . 

Daniel FEDERSPIEL 

Inspetor 

 

 

 

 


