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COLEÇÃO “PASTORAL JUVENIL”
Queridas irmãs,
Chegamos atè vocês com o número 1 da coleção PJ que quer ser uma resposta ao primeiro
objetivo proposto nas atenções específicas da Programação do sexênio 2009‐2014 do Ambito da Pastoral
Juvenil: “dar prioridade à formação pastoral em todos os níveis para favorecer o crescimento na paixão
educativa evangelizadora e a corresponsabilidade na missão educativa”.
Entendemos realizar esse objetivo também através da proposta de uma pequena Coleção, fruto de
reflexão no Ambito, que sustente a formação da coordenadora da PJ inspetorial a nível local e das equipes
de animação pastoral (composta por FMA, leigas e leigos) nos diversos ambientes da missão educativa.
Com a Coleção Pastoral Juvenil se entende aprofundar alguns conceitos ou princípios pastorais a partir
das indicações das Linhas orientadoras da missão educativa das FMA, do CGXXII ou de outros processos de
reflexão do Instituto ou da Igreja.
O conteúdo que apresentamos neste primeiro número propõe uma contribuição para a elaboração
do Projeto Educativo de Pastoral Juvenil Inspetorial jà solicitado do documento das Linhas orientadoras
para animar‐ segundo um claro modelo pastoral‐ os ambientes educativos nos quais somos presente. A
contribuição é geral e ampla dado o caráter intercultural do Instituto, e propõe linhas inspiradoras
pastorais que “devem ser traduzidas a nível de projetos inspetoriais ou interispetoriais” (Linhas
orientadoras da missão educativa das FMA, 11).
Além disso, com essa contribuição, que vocês receberão periodicamente, respondemos a primeira
orientação do CG XXII que pede de tornar operativas as Linhas orientadoras da missão educativa das FMA:
“sejam apresentadas, estudadas e aprofundadas também com os membros das comunidades educantes
para serem traduzidas em projetos de pastoral adequados aos diversos contextos, afim de promover
juntos, FMA e leigas/os, uma cultura vocacional, a espiritualidade e o estilo educativo salesiano” (Atos do
Capítolo geral XXII, 42).
Apresentamos o conteúdo jà traduzido em cinco línguas porque na escolha da língua o maior
número de irmãs possa compreender o mesmo. Esperamos assim de colocar a serviço das comunidades
educantes Inspetoriais e locais um simples instrumento, que é partilha de um caminho.
Solicitamos que esse material seja objeto de estudo nas equipes: seria significativo criar
eventualmente um circulo de estudos partecipado entre vocês e nós em video‐encontros. Neste caso vocês
deveriam enviar a solicitação com a indicação de possíveis datas e horários para atuar esta modalidade.
Na esperança que esta nova coleção seja um instrumento que aumente e sustente a caridade
pastoral com os jovens, saúdo cordialmente cada uma de vocês em nome das irmãs do Ambito para a PJ.
María del Carmen Canales fma

