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A palavra «irmão» contem uma força interior significada no dom gratuito da pessoa que percebe a 
presença dos outros. O irmão entre irmãos forma a fraternidade. Duas realidades essenciais na 
convivência humana. É uma visão mais horizontal que vertical. A fraternidade inclui. O irmão faz a 
ligação. Nos últimos tempos fala-se da fraternidade humana como a saída mais normal e natural 
das crises humanitárias. A fraternidade é companheira da solidariedade. 
 
Contudo, o essencial não se vê com clareza. A gratuidade da fraternidade está ofuscada pelo 
consumismo e pela eficácia tecnológica. Aliás, o autoritarismo e o egoísmo despedaçam as 
propostas da fraternidade. O irmão está noutro nível. A figura do irmão surge nitidamente do 
Evangelho. É Jesus quem propõe, mais uma vez, a presença luminosa da fraternidade. 
 
Estes pressupostos estão na origem da vocação do Salesiano Coadjutor no coração pastoral de 
Dom Bosco. Isto vai-se transformar numa proposta de consagração carismática original, já 
explicada e explicitada nas Constituições Salesianas. Os especialistas neste tema saberão 
apresentar melhor esta questão, utilizando as citações convenientes. De modo especial, a 
hermenêutica mais detalhada do artigo 45 das nossas Constituições. 
 
Salesianos de Dom Bosco. Salesianos de profissão religiosa, de consagração carismática. Somos 
membros ativos e queridos por Dom Bosco. Somos o componente laical da nossa Congregação e a 
figura de Religioso Leigo que a Igreja oferece ao mundo. É o que somos. Por isso Jesus é a nossa 
razão de ser, porque seguimos suas pegadas «mais de perto», o nosso Mestre, o nosso Amigo, o 
nosso Irmão, o nosso Salvador. 
 
Continuamos na visão profética do nosso fundador São João Bosco representando «o pequeno 
rebanho» que ele vislumbrou, atualizado e enriquecido de mil maneiras ao longo do mundo com 
infinidades de presenças originais e múltiplas tarefas. Hoje quereríamos aprofundar muito mais 
sobre o nosso ser Salesiano Coadjutor que oferece nitidamente a perspectiva da fraternidade. 
Somos irmãos. Somos consagrados. Eis a forma de viver o nosso batismo no mundo, na Igreja, na 
Congregação. 
 
Neste tempo deveremos cuidar ainda mais alguns detalhes, que aqui somente nomeamos para 
depois poder aprofundá-los:  
 
+ Acrescentar a nossa amizade com Jesus,  
+ Capacitarmos profissionalmente,  
+ Prestar atenção ao clericalismo que exclui, 
+ Utilizar convenientemente a linguagem própria da Vida Consagrada e Eclesial. 
 
Encomendamo-nos à interseção dos nossos Irmãos Beatos, Artêmides Zatti, Estêvão Sandor e os 
Mártires Espanhóis, para continuar na vida desta vocação original. Maria, Mãe da Vida Consagrada 
e Auxílio dos cristãos, Rogai por nós! 


