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NINO MUSIO/VIDA DE DOM BOSCO
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DOM BOSCO SEMPRE
PRESENTE

Em 16 de agosto, a Família Salesiana celebra o aniversário de
nascimento de seu fundador: Dom Bosco. Conheça a história do
santo que se tornou o Pai e Mestre da Juventude e saiba como a
sua presença foi importante nas áreas da educação, ação social,
comunicação e missões, entre outras.

João Belchior Bosco nasceu em Castelnuovo d'Asti, na Itália, no dia 16

de agosto de 1815. Perdeu o pai muito cedo e sua família de

camponeses enfrentou grandes dificuldades. Mas teve na mãe –

Mamãe Margarida, como era carinhosamente chamada pelos

meninos do oratório – uma educação na fé e na prática da

mensagem evangélica.

 

Aos 9 anos, teve seu primeiro sonho profético. Dele, intuiu que

deveria se dedicar à educação da juventude. Ordenado sacerdote em

1841, escolheu como lema: “Da mihi animas cetera tolle” (Gn 14,2 1),

que poderia ser traduzido como “Dai-me almas e ficai com o resto”.

Iniciou o trabalho junto aos jovens mais pobres, com o Oratório, que

colocou sob proteção de São Francisco de Sales.

 

Organizou um sistema educativo baseado na razão, na religião e na

“amorevolezza”, palavra italiana que significa “amor educativo”. Seu

sistema preventivo presumia que era melhor educar do que reprimir

e depositava toda confiança na capacidade e no “bem” existente em

cada jovem.

 

Dom Bosco dedicou “até o seu último suspiro” ao bem dos jovens, e

faleceu em 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em 2 de junho de

1929 e canonizado em 1º de abril de 1934. No centenário de sua

morte, o Papa João Paulo II o declarou Pai e Mestre da Juventude..

Em 16 de agosto, a Família Salesiana celebra o aniversário de
nascimento de seu fundador: Dom Bosco. Conheça a história do
santo que se tornou o Pai e Mestre da Juventude e saiba como a
sua presença foi importante nas áreas da educação, ação social,
comunicação e missões, entre outras.
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O primeiro grupo de salesianos chegou ao Brasil em 1883 - eram sete sacerdotes,

coordenados pelo inspetor padre Luís Lasagna. O grupo se estabeleceu em Niterói, RJ,

onde foi inaugurada a primeira escola salesiana no país, o Colégio Santa Rosa. Um
convite do bispo do Rio de Janeiro, Pedro Maria de Lacerda, havia sido dirigido a Dom
Bosco em 1877, pois por aqui já haviam chegado informações de seus feitos em favor da
educação da juventude mais carente.

 

A Lei do Ventre Livre, assinada em 1871, fez com que muitas crianças e jovens, filhos dos
escravos, fossem parar nas ruas, pois a Lei não lhes dava meios de inclusão e amparo
fora das fazendas. Os salesianos desembarcaram no Rio de Janeiro, trazendo na
bagagem a missão de oferecer boas escolas profissionais e agrícolas, onde também
essas crianças teriam formação cívica, moral e religiosa.

 

A educação dos jovens mais carentes, especialmente os ex-escravos e imigrantes, 

também foi o objetivo central para a fundação da segunda casa salesiana no país, o
Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, em 1885. Sete anos depois, as primeiras Filhas de
Maria Auxiliadora também chegaram ao país, assumindo o Colégio do Carmo em
Guaratinguetá, SP. Estava implantada assim a obra salesiana em terras brasileiras.

"Queremos formar
bons cristãos e
honestos cidadãos."
 
Dom Bosco

Do tamanho do Brasil
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São João Bosco esteve à frente de seu tempo em muitos aspectos, mas talvez o
principal tenha sido em sua proposta educacional. Sua inteligência, a percepção
aguda da realidade vivida pelos jovens de então e uma profunda espiritualidade o
levaram a elaborar o seu “sistema preventivo”. Dom Bosco diferenciava o seu sistema
educativo do método “repressivo” vigente na Itália do século XIX. Para o Santo, podia-

se prevenir a necessidade de castigo educando o jovem para o bem.

Em sua maneira inovadora de abordar a educação, Dom Bosco buscava desenvolver
cada criança e cada jovem em sua totalidade: “corpo, coração, mente e espírito”. O
sistema educativo de Dom Bosco primava pelo aprofundamento de conteúdos ao
mesmo tempo em que oferecia arte e cultura, formação profissional, desenvolvimento
da espiritualidade.

 

Aos educadores de seu tempo, São João Bosco indicava o pátio como o melhor lugar
para estar ao lado dos alunos. Não se cansava de pedir aos professores e mestres que
tivessem paciência, confiança na juventude, carinho acima de tudo. Que se fizessem
“respeitar mais do que temer”. O próprio Dom Bosco assim explicava seu sistema
preventivo: “Este sistema apoia-se todo inteiro na razão, na religião e na amorevolezza
(amabilidade)”.

 

Dom Bosco foi um educador que soube ressaltar o melhor em cada um – cada aluno,

cada menino do oratório, cada professor sob sua orientação. Em um ambiente
acolhedor, de liberdade e de confiança na capacidade dos jovens, permitiu que eles
descobrissem suas próprias potencialidades, tornando-se protagonistas de suas vidas.

Entusiasmo diante da vida
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Ao relembrar seu encontro com Bartolomeu Garelli, que deu origem ao Oratório
salesiano, Dom Bosco afirma: “Pude então constatar que os rapazes que saem de
lugares de castigo, caso encontrem mão bondosa que deles cuide, os assista nos
domingos, procure arranjar-lhes emprego com bons patrões e visitá-los de quando
em quando ao longo da semana, tais rapazes dão-se a uma vida honrada, esquecem
o passado, tornam-se bons cristãos e honestos cidadãos. Essa é a origem do nosso
Oratório, que, abençoado por Deus, teve um desenvolvimento que então eu não
podia imaginar” (Memórias do Oratório, p. 125).

 

Dom Bosco viveu em um tempo de grandes transformações econômicas, políticas e
sociais. No século XIX, a Era Industrial, nascida na Inglaterra, se expandia e mudava
completamente a vida do mundo ocidental, com transformações nas cidades e na
produção agrícola. Eram mudanças sentidas pela população, muitas vezes, de
maneira cruel. Dom Bosco e seu legado cresceram nesse cenário de dificuldades e
novas configurações sociais. Ele as via nas ruas de Turim, na Itália, e percebia sua
incidência na juventude.

 

Com a criação do Oratório e a conformação de seu sistema preventivo, ele
possibilitou a crianças e jovens pobres e desassistidos daquela época a formação
evangélica para que seguissem pelo bom caminho; a aprendizagem de ofícios que
lhes permitiam se posicionar no mercado de trabalho; educação para as letras e a
cultura; e um ambiente familiar e alegre, onde podiam brincar, se divertir, criar. Mais
do que isso, percebeu que a juventude de então – como a de hoje – precisa mais de
confiança, afeto e caridade do que de repressão.

Solidariedade e ação social
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"A �inalidade do Boletim Salesiano é
 tornar o mais conhecidas possível as 

nossas coisas"
 

Dom Bosco
 

Dom Bosco, com sua intuição e inteligência à frente de seu tempo, observara que as
vias da expressão e da comunicação eram os meios para chegar aos jovens e
também, de formá-los para a vida. A maioria dos pequenos que chegavam até ele
não sabia ler, então, incentivou a formação do oratório 'festivo' para atrair os
menores e ajudá-los em sua formação.

 

Adjetivar o recurso do oratório, que era um meio já usado pela Igreja naquela época,

pode ser um bom exemplo para explicar como Dom Bosco explorava as palavras. O
incentivo à leitura e o desenvolvimento de ideias com palavras simples, para que a
maioria das pessoas pudesse entender, eram parte importante de sua estratégia.

Além da imprensa e da difusão de bons livros, Dom Bosco usava todos os
instrumentos e linguagens de comunicação disponíveis no seu tempo para a
educação: o teatro, as academias, o teatro, a música...

 

O próprio Boletim Salesiano, por exemplo, lançado em 1877, foi idealizado para ser a
expressão de seu projeto e com a finalidade de mostrar a seus apoiadores, pessoas
que faziam doações à obra, os resultados conquistados – e assim, também,

conseguir novos apoios.

Pela via da comunicação



BOLETIM SALESIANO BRASIL

No Marco Referencial da Pastoral Juvenil Salesiana é pontuado que a prática
associativa, a vida de grupos, a ação comunitária das “Companhias” foi uma
experiência quase espontânea na vida de Dom Bosco, criada naturalmente pela sua
índole à sociabilidade e à amizade. “Dom Bosco, guiado pela intuição da alma
juvenil, descobriu a grande oportunidade oferecida pelos grupos e associações;

adaptando-se às diversas e múltiplas exigências de seus jovens, criou muitas formas
associativas para eles” (pág. 165).

 

Para Dom Bosco, o associacionismo juvenil era algo indispensável. E essa
organização, embora incentivada e promovida pelos educadores, deveria ser
iniciativa dos próprios jovens, o que demonstra a enorme confiança que Dom Bosco
depositava na juventude. Seguindo os passos do fundador, o Marco Referencial da
PJS deixa claro que “através da pluralidade de grupos e associações juvenis,

queremos garantir uma presença educativa de qualidade nos novos espaços de
socialização dos jovens e animá-los para uma experiência significativa de vida
eclesial” (pp. 165/166). A PJS se caracteriza por trabalhar quatro dimensões: de
educação à fé; educativo-cultural; vocacional e da experiência associativa. Nesta
última se insere o Movimento Juvenil Salesiano, que no Brasil recebe o nome de
Articulação da Juventude Salesiana (AJS).

 

A AJS nasceu oficialmente no país em 1996, quando houve um primeiro encontro
nacional em São Paulo. Em outubro de 2003, já consolidada em todo Brasil, realizou
seu primeiro Congresso Nacional. Em 2013, no marco da Jornada Mundial da
Juventude, foi realizado em Niterói, RJ, o Encontro Continental do MJS/AJS, que
reuniu representantes de todas as inspetorias do continente, com o objetivo de
fortalecer o MJS/AJS nas três Américas.

Pai e mestre da juventude
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Quando o grupo de salesianos partiu da Itália para a Patagônia, na Argentina, para a
primeira expedição missionária salesiana, em 11 de novembro de 1875, cada um dos
missionários, guiados por João Cagliero, levou consigo um folheto com algumas
recomendações de Dom Bosco. Tratava-se de conselhos, sugestões, “lembranças
especiais”, escritas a mão e autografadas por Dom Bosco; eram “temas para um
verdadeiro tratado de pastoral missionária prática”. Dentre as recomendações, Dom
Bosco afirmava: “Lembra-te de que Deus quer os nossos esforços pelas crianças pobres
e abandonadas”, e fazia um pedido para que os missionários dessem atenção especial
aos mais jovens e necessitados: “Cuidai de modo especial dos doentes, meninos,

velhos e pobres”. 

 

Dom Bosco fez em vida o envio de 153 jovens missionários, entre sacerdotes, salesianos
irmãos e clérigos. Um número representativo, não só em termos absolutos, mas
também pelo fato de que representavam 20% dos salesianos daquele tempo. Após a
Patagônia, outras regiões da América do Sul foram abraçadas pela presença de
missionários salesianos, como: Uruguai, Chile, Equador e Brasil, onde os salesianos
chegaram em 1883. Mais tarde, em 18 de junho de 1894, outros missionários salesianos
desembarcaram em Cuiabá, Mato Grosso. Eram cinco jovens missionários, que logo
iniciaram suas atividades na Paróquia São Gonçalo. Em 1914, a Santa Sé confiou aos
salesianos a Prefeitura Apostólica do Rio Negro, e os primeiros missionários chegaram
à região amazônica. As FMA iniciaram os trabalhos na região um pouco depois, em
1923, data em que foi instalada a primeira casa em São Gabriel da Cachoeira.

Salesianos a serviço da
igreja missionária
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O processo educativo construído por Dom Bosco nos idos do século XIX nasceu
intuitivo. Veio dos sonhos, da sensibilidade, da atenção e da premência de cuidar
daqueles meninos em situação de risco. O que hoje conhecemos como sistema
preventivo de Dom Bosco foi sendo formatado a cada oratório festivo, a cada desafio
enfrentado na construção desse caminho. Mas em todos os momentos, desde o
primeiro sonho que teve aos 9 anos, as ações de Dom Bosco estiveram fundamentadas
na certeza do seguimento ao Evangelho. Sua proposta sempre foi “educar
evangelizando e evangelizar educando”; fazer dos jovens “bons cristãos e honestos
cidadãos”. Para Dom Bosco, educação e evangelização são inseparáveis.

 

Quando menino, João Bosco atraía os garotos mais arruaceiros com truques de mágica
e números circenses. Vivia em meio aos maus para mostrar-lhes o caminho do bem.

Depois, no oratório, unia a diversão e o estudo à confissão frequente. Aos seus
Salesianos e às Filhas de Maria Auxiliadora era categórico em afirmar que o amor
educativo e o seguimento de Jesus eram indissociáveis.

 

Não é por acaso que Dom Bosco foi responsável por suscitar muitas vocações. No
elenco da santidade salesiana, apenas para citar alguns, estão São Luís Guanella e Dom
Orione, eles mesmos iniciadores de novas vocações religiosas. Está também o jovem
São Domingos Sávio, a quem Dom Bosco indicou o caminho da santidade pela alegria.

Dom Bosco dizia que toda criança ou jovem, por mais difícil que seja, tem dentro de si
uma corda que pode emitir uma linda nota, quando tocada. No ambiente educativo,

faz-se iminente acolher o educando com espírito evangélico.

Educar evangelizando
evangelizar educando
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Quando Dom Bosco fundou a Sociedade de São Francisco de Sales, em 18 de dezembro
de 1859, ele concretizou seu antigo sonho de unir um grupo de pessoas para trabalhar
pelo bem da juventude. Em 1872, Dom Bosco deu mais um passo em direção ao seu
objetivo e fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, com a ajuda de Maria
Domingas Mazzarello, e posteriormente, em 1876, fundou também a Associação dos
Salesianos Cooperadores, formando assim os três núcleos centrais da Família Salesiana.

 

Também se originou de Dom Bosco a Associação de Maria Auxiliadora – criada, em
1869, “para promover a veneração do Santíssimo Sacramento e a devoção a Nossa
Senhora Auxiliadora dos Cristãos”. Paralelamente a esses grupos começaram a surgir
também os primeiros ex-alunos de Dom Bosco, a princípio alguns antigos aprendizes
do Oratório de Valdocco (Itália), que em 24 de junho de 1870, se apresentaram a Dom
Bosco para manifestar-lhe gratidão. Mais tarde, em 1908, as denominadas uniões dos
Ex-Alunos de Dom Bosco e das Ex-Alunas das Filhas de Maria Auxiliadora tornaram-se
confederações mundiais, compondo assim mais um grupo da vasta Família Salesiana.

 

Ao longo da história, a Família Salesiana ganhou novos grupos, ampliando o número de
pessoas que, inspiradas pelo projeto apostólico de Dom Bosco, trabalham em favor da
educação, evangelização e salvação da juventude. Esses grupos têm uma missão
comum, embora em medida e formas diversas.

"Foi Ela quem 
tudo fez."
 
Dom Bosco

Um amplo movimento em
favor dos jovens

* Baseado na edição especial do Boletim Salesiano para o Bicentenário de Dom Bosco - julho-agosto
de 2015.


