
Video Oratório – Eis o seu campo 

Ir. Maria del Carmen: O oratório está em você, é a convicção que nos impulsionou a iniciar o processo que 
obetiva relançar o oratório centro juvenil em todos os continentes.  No final do mês de setembro, com uma 
comissão de estudo e juntamente a 13 Irmãs das conferências interinspetoriais nós, do Âmbito da Pastoral 
Juvenil, vivemos um passo importante desse processo.  

Eis o seu campo, foi o lema que nos reuniu.  As quatro etapas de trabalho foram  realizadas ao compasso de 
quatro frases de Dom Bosco, que todas conhecemos.   

“Você sabe assoviar?” - Oratório: portas escancaradas     
 “Vocês são meu único pensamento...” - Oratório: canteiro de obra em movimento   
“Sabem o que deseja de vocês este pobre velho...?” -  Oratório:  espaço de crescimento   vocacional  e 
missionário    
“Perto ou longe penso sempre em vocês...” – O oratório está em você.   
 
O caminho previsto, um momento de análise da realidade do Oratório Centro Juvenil nos vários contextos, 
a escuta de experiências, reflexões que a partir da história do oratório das fma, desde seus inícios, do 
carisma, colocaram o acento no significado do coração oratoriano, como critério de renovação da 
identidade salesiana e modelo educativo de referência.   
 
Ir. Elena Rastello:  Nós nos perguntamos: “Quais elementos do passado parecem mais propositivos para 
uma reflexão fecunda, direcionada à atualização do oratório?”  O caminho histórico dos oratórios das fma, 
desde os inícios até os anos 50, evidenciou que:  «inicialmente o oratório foi considerado como resposta às 
carências educativas, ligadas ao desenvolvimento do trabalho feminino, à mobilidade de muitas 
adolescentes, longe de casa por diversos motivos. Sobretudo o oratório não era pensado como evasão dos 
problemas cotidianos, passatempo alheio à realidade concreta, mas atento à dimensão social».  Analisando 
então o modelo de oratório proposto pela Revista DMA até os anos noventa, emerge que o oratório é lugar 
da relação educativa, da acolhida, da confiança recíproca entre Irmãs e meninas, espaço da direção 
espiritual. É uma comunidade educativa juvenil e a juventude é a sua componente caracterizante: é a 
“Igreja jovem”. A juventude não está no oratório, mas é o oratório.  

Ir. Maria del Carmen: o coração oratoriano permanece para nós, hoje, um critério de renovação da 
identidade salesiana e um modelo educativo de referência.  A expressão coração oratoriano quer 
precisamente significar o acolhimento consciente da própria identidade educativa, junto com o empenho 
de viver constantemente o espírito do da mihi animas. Para uma fma o mundo juvenil é a própria casa. É o 
mundo vital da consagrada salesiana e de quem quer que seja a condividir o seu projeto educativo. Em 
outras palavras ser educadoras para nós é questão de vida.  

Ir. Elena Rastello: O trabalho seguiu uma metodologia participada, que,através do confronto com peritos, 
colocou em evidência o Oratório Centro Juvenil como lugar onde – de modo privilegiado – pequenos, 
jovens e educadores fazem experiência do encontro com Deus.  No diálogo emergiram as conexões entre 
OCJ e lugares informais, continentes digitais e espaços onde é mais urgente interceptar a vida dos jovens.  
O confronto, enriquecido pelas experiências das participantes, mostrou os muitos rostos que o OCJ assume 
nos vários contextos sociogeográficos nos quais trabalhamos. Encontrou espaço a acentuação de que o OCJ 
atinge os jovens mais pobres, também através de uma gestão criativa e sustentável dos OCJ.  

Ir. Maria del Carmen: Nós nos sentimos encorajadas pela presença e pelo acompanhamento de Madre 
Yvonne Reungoat.  Muitas as contribuições dos salesianos que, com amizade e fraternidade, nos fizeram 
participantes do seu modo de sentir o oratório como uma parte importante de sua vocação a serviço dos 
jovens.  As experiências de muitas irmãs que estão empreendendo com criatividade e coragem, caminhos 
novos para aproximar-se dos jovens e oferecer-lhes espaço de evangelização e educação, fez crescer o 
entusiasmo e a consciência do quanto seja importante o caminho de relançamento dessa obra fortemente 
carismática.  



Estamos bem conscientes da urgência da nova evangelização e da importância de reavivar a nossa paixão 
educativa em um caminho aberto e envolvente de formação – reflexão – ação, que deverá ser vivido em 
continuidade nas Comunidades locais e inspetoriais, pela coordenação inspetorial de Pastoral Juvenil, nas 
Comunidades Educativas e equipes locais e inspetoriais de animação do OCJ. 

O Oratório está em você, para sublinhar que este processo envolve cada fma e que interpela a nossa 
santidade.  

 

 

 

 

 

No final do encontro OCJ “Eis o seu campo...”, a Comissão de estudo e animação está bem consciente da 
urgência da nova evangelização e da importância de reavivar a nossa paixão educativa em um PROCESSO 
aberto e envolvente de FORMAÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO  que o Âmbito para a Pastoral Juvenil verificará 
para o próximo Capítulo geral, e que deverá ser vivido em continuidade nas Comunidades locais e 
inspetoriais, pela Coordenação inspetorial de Pastoral Juvenil, nas Comunidades educativas e equipes locais 
e inspetoriais de animação do OCJ. 


