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PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL  --  EESSPPAAÇÇOO  VVIITTAALL  PPAARRAA  AA  

AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  VVOOCCAACCIIOONNAALL  

  

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  EE  PPAASSSSOOSS  AA  SSEERREEMM  CCOONNSSIIDDEERRAADDOOSS  NNOO  PPRROOCCEESSSSOO    
DDEE  DDIISSCCEERRNNIIMMEENNTTOO  EE  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  VVOOCCAACCIIOONNAALL  

  

SSUUGGEESSTTÕÕEESS  PPAARRAA  AASS  CCOOOORRDDEENNAADDOORRAASS  IINNSSPPEETTOORRIIAAIISS  

DDEE  PPJJ  PPAARRAA  PPAARRTTIILLHHAARR    

CCOOMM  OOSS  AAMMBBIITTOOSS//CCOOMMIISSSSÕÕEESS  DDEE  AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  IINNSSPPEETTOORRIIAALL  

  
A missão educativa das FMA se realiza mediante uma pastoral 
juvenil intrinsecamente vocacional, que tem como objetivo 
prioritário orientar e acompanhar as/os jovens no encontro com 
Jesus de Nazareth (Cf. Linhas orientadoras da missão educativa, 
nº 78 e 100) 

  

AA..AALLGGUUMMAASS  CCOONNVVIICCÇÇÕÕEESS  PPAASSTTOORRAAIISS  EENNRRAAIIZZAADDAASS  NNAA  PPRRÁÁXXIISS  EE  

CCOONNFFIIRRMMAADDAASS  NNOO  PPRROOJJEETTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  EE  NNAASS  LLIINNHHAASS  OORRIIEENNTTAADDOORRAASS  DDAA  

MMIISSSSÃÃOO  EEDDUUCCAATTIIVVAA.. 
  

 É necessário viver e educar com uma confiança absoluta na 
presença de Deus neste tempo histórico: Ele está em ação nesta 
situação social e juvenil, e nos pede de acolher as/os jovens de 
hoje, aceitando mudar com eles, convertendo-nos a eles. A busca 
de espiritualidade que marca o mundo juvenil é uma porta aberta 
que pode conduzir ao encontro com o Deus revelado por Jesus 
Cristo. 

 É preciso ser mais conscientes de que a vida consagrada em 

tempos de pós-modernidade é possível, e que a pastoral juvenil é 

relevante, fecunda e contagiosa mesmo nesta sociedade 

secularizada. 
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 É necessário  
*Acompanhar as/os jovens com amorevolezza e autoridade. 
*Educar as suas perguntas de sentido. 
*Orientá-los a amadurecer a confissão de fé no Deus de Jeus, 
oferecendo a eles percurso diferenciados de pastoral juvenil e 
vocacional em grau de atingi-los lá onde estão e de responder às 
várias situações que têm experimentado e nas quais vivem. 

 No contexto atual resulta determinante colocar 
condições para poder fazer experiência de Deus. Trata-
se de acordar a pergunta de sentido sobre a vida antes 
de transmitir conteúdos de fé. É importante por isto 
acompanhar as/os jovens no caminho que conduz ao 
encontro com Jesus Cristo, apresentando-o – com uma 
linguagem narrativo-experiencial – em sua vida 
concreta, em seu modo de relacionar-se e em sua 
mensagem, de modo que possam fazer uma experiência 
pessoal d’Ele. 

 O Projeto formativo (pp. 86-90) e o documento das Linhas 
orientadoras da missão educativa (nº 87-96) propõem 
algumas experiências e convidam as comunidades a 
elaborarem aquelas que, a partir da situação concreta, são 
necessárias para o amadurecimento integral das/dos jovens: 
 Crescer no amor, como percurso de amadurecimento 

afetivo e da capacidade de amar. À comunidade 
educativa se pede de criar o espírito de família e suscitar 
a vida de grupo como espaço privilegiado para educar ao 
amor; orientar as/os jovens a descobrir a sexualidade 
como chamado ao amor, a estabelecer relações 
respeitosas e transparentes e à formação ética da 
consciência, acompanhando-os a compreender o valor 
da liberdade e a realizar opções corajosas e contra 
corrente. 
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 Serviço e gratuidade, como experiência do dom gratuito e 
do serviço desinteressado aos mais pobres, 
manifestando assim a própria cidadania evangélica. 
 

 Educação à interioridade e à oração na vida cotidiana, 
como concreta pedagogia da santidade. Os jovens nos 
pedem de manifestar a eles, através da vida das nossas 
comunidades, o que significa viver de fé, ter confiança no 
futuro, ser felizes por ter encontrado Jesus, segui-lo e 
comunicá-lo. A proposta de encontro constante com a 
Palavra escutada, partilhada e anunciada lança as/os 
jovens num caminho de conversão e de audácia 
missionária. Ensinar a rezar é o melhor modo de amar 
as/os jovens, para que encontrem na oração uma fonte 
de alegria e de esperança, de liberdade e de amor. 
 

 A experiência do mistério pascal: a pastoral juvenil é 
interpelada a traçar percursos para uma autêntica 
formação litúrgica acompanhando as jovens gerações 
para celebrar no espírito e verdade o mistério cristão da 
Reconciliação e da Eucaristia, que são as colunas 
fundamentais de uma sólida maturidade espiritual. Isto 
supõe um itinerário de vida espiritual que envolva toda a 
comuniade educativa para que as/os jovens sintam que 
são acompanhados quando enfrentam a frustração e a 
fadiga de viver, na valorização da fecundidade do 
sofrimento à luz da cruz e da ressurreição de Jesus, e na 
descoberta de que a vida é sempre digna de ser vivida. 
 

 A experiência do encontro com Maria de Nazareth, 
acolhida na própria existência como Mãe e educadora, 
abre jovens e adultos à acolhida do seu auxílio concreto 
no próprio caminho de fé, na assimilação da realidade 
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evangélica, no crescimentos da amizade com Deus e na 
abertura à comunhão e à solidariedade. 

  

 A promoção de uma cultura vocacional numa cultura 
enfraquecida pelo consumismo e centralizada no presente 
exige algumas atenções: 

 
* atenção as perguntas (interrogações) de sentido da vida: 
* atenção a relação entre fé e vocação; 
* atenção à influência determinante dos pais e adultos; 
* atenção às novas formas e estilos de comunicação da fé: 

- de projetos centrados sobre o grupo, em processos 
individualizados atentos à interioridade. 

- de itinerários de longa duração e de acentuada 
formação catequética a processos que privilegiem a 
experiência religiosa; 

  
* reflexão sobre as novas formas de conversão entre os jovens, 
para que a conversão passe através de uma reestruturação 
positiva da pessoa numa mudança de atitudes e de 
comportamentos; 
 
* recomposição dos afetos e das dinâmicas afetivo-sexual, 
elemento decisivo na decisão vocacional, com atenção à relação 
educadora-jovem-grupo, educadora-jovem-família, educadora-
jovem-ambiente educativo (escola, oratório, voluntariado, tempo 
livre, etc); 

 
* formulação de um itinerário educativo e vocacional sólido de 
discernimento espiritual, que oriente  à consistência decisional, 
que ajude a colocar dúvida e coragem, entusiasmo e medo, a 
mostrar dificuldades e riscos, alegrias e esperanças; que saiba 
encorajar, desencorajar, estimular à audácia ou à prudência; 
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* apresentação de um cristianismo autêntico, próximo, 
acolhedor, dialogante, humilde. 

  

B. PPAARRAA  AA  AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL  VVOOCCAACCIIOONNAALL  EEMM  NNIIVVEELL  

IINNSSPPEETTOORRIIAALL  EE//OOUU  IINNTTEERRIINNSSPPEETTOORRIIAALL.. 
 

* favorecer a gradual e progressiva maturidade na fé em Deus e 
o sentido de viver a vida como vocação em todos os membros da 
Comunidde educativa. As escolhas para o crescimento vocacional 
de cada um/uma criam cultura vocacional em nivel comunitário e 
nas famílias; 
 
* favorecer a consistência dos processos unitários e progressivos, 
graduais e continuados de educação à fé em cada fase evolutiva 
do crescimento humano, na vida do grupo/associacionismo, em 
todos os ambientes; 

 
* ajudar as comunidades educativas da escola, do Oratório – 
Centro Juvenil, de cada ambiente salesiano a aprofundar a 
dimensão vocacional, intrinseca em toda a Pastoral juvenil, 
também na organização de iniciativas especificas (por exemplo: 
semanas vocacionais, oração comunitária pelas vocações, etc) 
com  a atenção em promover todas as vocações na Igreja; 
 
* assumir como FMA o empenho de ser pessoas e comunidade 
que facilitam o amadurecimento vocacional através da estratégia 
prioritária do acompanhamento das/dos jovens ao encontro com 
a pessoa de Jesus, ao empenho apostólico e à descoberta-
escolha do projeto de Deus sobre a própria vida; 

 
* dar atenção ao especifico vocacional na animação da Pastoral 
juvenil tendo presente que a orientação vocacional é elemento 
qualificante de cada etapa e cada fase de desenvolvimento, e 
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cuidando dos momentos e espaços especificos com iniciativas 
vocacionais precisas e próprias; 

  
* fazer na Comunidade Educativa (religiosas/os e leigas/os) 
propostas sistemáticas de acompanhamento (cf. Linhas 
orientadoras da missão educativa, nº 110-123). 

- para ajudar as/os jovens a fortalecerem a fé num 
encontro mais profondo com o Senhor Jesus. 

- para suscitar neles desejo e vontade de empreender um 
caminho de maturidade de escolhas vocacionais. 
-com meios através dos quais possam descobrir e 

responder ao projeto que Deus tem por eles. 
-oferecendo uma visão complexa das diversas vocações, 

no diálogo e interação recíproca; 
 
* propor na animação da Pastoral juvenil – em nivel local e 
inspetorial – momentos educativos particulares nos quais se 
ajudem as/os jovens a reelaborarem as experiências vividas para 
torná-las significativas para um crescimento consistente na fé (cf. 
Linhas orientadoras da missão educativa, nº 97-99);  
 
* potenciar a tarefa da Comunidade Educativa, espelho de todas 
as vocações, lugar onde se descobre a vida como dom, empenho 
e responsabilidade; ambiente que oferece possibilidade de 
serviço e de empenho, até a orientar em relação um caminho 
vocacional explicito (cf. Linhas orientadoras da missão educativa, 
nº 144-156) 
 
* Desenvolver uma pastoral do anúncio missionário do Evangelho 
que é responsabilidade de todos/as e é dirigido a todos(as) e, na 
comunidade cristã de referência onde se vive, se partilha e se 
celebra a fé, envolvida na realidade sócio-cultural do território, 
partícipes da vida da Igreja e inseridas ativamente no contexto. 
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C. PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL  VVOOCCAACCIIOONNAALL:: proposta formativa de 
referência (cf. Projeto Formativo, pp.93-94) para um 
caminho que, no discernimento, acompanha as jovens 
na entrada do período de verificação e orientação. 
Jovens que: 

  tenham já “iniciado” uma experiência gradual de oração 
pessoal e comunitária. 

  tenham vivido uma experiência de serviço e de animação 
num ambiente pastoral salesiano (oratorio – centro 
juvenil, escola, casa-família...) 

  tenham já iniciado um caminho de integração das 
experiências afetivas e de despojamento das escolhas de 
tipo consumista, no serviço aos pobres e aos 
necessitados. 

  tenham feito parte de um grupo jovenil de fé e/ou 
tenham estado inseridas na Igreja local, com referência 
numa comunidade eclesial cristã. 

  tenham estado envolvidas e tenham participado de 
experiências de Campo de animadores, Campobosco, 
Confronto, em Centros de animação salesiana e/ou de 
espiritualidade salesiana.  

  tenham acolhido e escolhido um caminho continuado 
personalizado (por um ou dois anos) de 
acompanhamento para discernimento vocacional. 

  tenham feito a experiência de encontros vocacionais 
sistemáticos, campos vocacionais, comunitários, 
possivelmente com vida comunitária com FMA.   

  Tenham estado em diálogo com a Inspetora até o pedido 
escrito para entrar no período de verificação e 
orientação. 

AAMMBBIITTOO  PPEERR  LLAA  PPAASSTTOORRAALLEE  GGIIOOVVAANNIILLEE  

AAMMBBIITTOO  PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
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