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Os nossos JOVENS como FERMENTO na Família Humana de hoje 
 

Mensagem do Reitor-Mor aos jovens do Movimento Juvenil Salesiano 
 
 
 
Queridos jovens de todo o mundo salesiano, 
como Reitor-Mor, em nome de Dom Bosco e de toda a Família Salesiana, desejo enviar-lhes uma 
saudação e uma palavra no dia em que o festejamos. 

Queremos continuar a caminhar juntos pelos caminhos da vida, como vocês, jovens, nos pediram nos 
dias em que estiveram presentes no 28º Capítulo Geral dos Salesianos. Naquela ocasião vocês nos 
disseram: «Queremos vos dizer com força, de todo o coração: estar aqui foi para nós um sonho que 
se tornou realidade, neste lugar especial que é Valdocco, onde a missão salesiana começou, com 
Salesianos e jovens para a missão salesiana, com a nossa vontade comum de juntos sermos santos. 
Tendes os nossos corações em vossas mãos. Cuidai desse vosso tesouro precioso. Por favor, jamais 
vos esqueçais de nós e continuai a escutar-nos».1 

Queridos jovens, fico sempre comovido com este pedido de serem santos, juntos, convidando-nos a 
cuidar de vocês e do precioso tesouro de seus jovens corações; de todos vocês que desejam ser 
autênticos, solidários, fraternos e verdadeiros crentes, mulheres e homens de profunda fé no Senhor 
da Vida. 

Queridos jovens, vocês são chamados a uma grande missão! 

Os três últimos papas - João Paulo II, Bento XVI e Francisco - pensaram muito em vocês e lhes 
propuseram desafios corajosos e intensos. Estes desafios são muito atuais, muito oportunos e - 
permitam-me dizer - muito "salesianos". 

Assim, em nome de Jesus, propõem-se a vocês uma missão desafiadora: serem ativos em seu 
compromisso social, como verdadeiro fermento na família humana. 

• Vocês têm diante de si o grande desafio de continuar a aceitar a responsabilidade pelo dom da 
vida, de toda a vida humana. Servir à "cultura da vida" será sempre uma tarefa atraente e 
desafiadora para cada um de vocês. 

• A promoção dos valores da família e o compromisso com a erradicação da pobreza que leva 
muitas pessoas a viverem à margem, como também a luta contra a fome, são questões que muitas 
vezes, como jovens, não os deixam indiferentes. 

• É bom que alguns de vocês estejam envolvidos na defesa dos direitos humanos e dos direitos dos 
menores. Sem mencionar o grande desafio de construir a paz. Os esforços que fazemos na busca 
da paz nunca são suficientes. 

• Vocês também são muito sensíveis ao bom uso dos recursos da Terra, ao cuidado da Criação, 
respeitando tudo o que tem a ver com uma correta ecologia. 

A vocês que estão lendo esta Mensagem no mundo inteiro, em milhares de casas salesianas 
compartilhando a mesma fé, eu digo: promovam um diálogo autêntico entre vocês. O outro, o colega, 
aquele que é diferente pela cultura e pela religião, é sempre um jovem como vocês, com quem podem 
encontrar-se, dialogar e até mesmo serem amigos. As diferenças, de fato, não podem ser apenas um 
obstáculo, mas devem ser uma oportunidade de enriquecimento recíproco. 

                                                           
1 SALESIANOS DE DOM BOSCO, Quais salesianos para os jovens de hoje? Reflexões pós-capitulares, Atos do Conselho 
Geral n. 433, 2020, Editora Salesiana, Brasília, p. 124. 
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Queridos jovens, todos estes desafios e muitos outros são do interesse da família humana de hoje. 
Para elas queremos ser hoje fermento, sal, luz. 

Estes desafios exigem que com a sua vida, a sua formação, os seus estudos, o seu trabalho e a sua 
vocação, vocês manifestem um "sim" que demonstre concretamente o seu compromisso com a 
construção de um mundo mais justo e fraterno. 

Estes desafios colocam vocês na encruzilhada de aceitar ou rejeitar uma vida comprometida e 
entusiasmante na qual concentrar todas as suas melhores forças e energias de acordo com o sonho de 
Deus para cada um de vocês. 

É claro que não lhes é pedido nenhum heroísmo especial ou extraordinário, mas apenas – e isto já é 
muito – para fazerem frutificar os dons e os talentos que Deus concedeu a cada um de vocês, 
comprometendo-se a crescer na fé, no amor verdadeiro, na fraternidade e no serviço em favor de 
todos, especialmente dos menos favorecidos pela vida, daqueles que têm menos oportunidades. 

Esta parece-me ser uma proposta formidável para todo jovem cristão e salesiano que deseje ser hoje 
um discípulo missionário do Senhor e para todo jovem de outras crenças religiosas presentes nas 
casas de Dom Bosco. 

Concluo agradecendo ao Senhor por tantas expressões de beleza, de plenitude e de bondade presentes 
em suas vidas, queridos jovens, e que os levam a pensar em outros meninos, meninas e jovens como 
vocês, que, no entanto, estão perdidos, desorientados e distantes dos valores que lhes dão dignidade. 

O nosso Deus, que é Pai de todos os Seus filhos e filhas, precisa de vocês e pede que vocês sejam o 
Seu rosto e as Suas mãos para chegar até aqueles que têm menos oportunidades. 

Encorajo-os neste empenho e desejo-lhes de coração: tenham uma feliz festa de Dom Bosco! 

Cumprimento-os com verdadeiro afeto, 

 
 

P. Ángel Fernández Artime, SDB 
Reitor-Mor 

 
Turim-Valdocco, 31 de janeiro de 2023. 


