Missão Salesiana
Serviço voluntário
Conselho Consultivo

Introdução geral:
O Serviço Voluntário da Missão Salesiana (SMVS) ganhou um impulso enorme na
Congregação Salesiana ao longo dos últimos anos. Tem sido incrível testemunhar o
crescimento em muitas partes diferentes do mundo do Voluntariado das Missões
Salesianas. O SMVS concentra-se no voluntariado como uma escolha de vida para um
jovem crescer na compreensão de si próprio e da sua relação com Deus, enquanto
desenvolve novas competências de vida que o podem ajudar no seu futuro.
Existem muitos tipos diferentes de voluntariado; contudo, o SMVS foi definido de forma
muito específica pela Congregação Salesiana como:
Serviço de solidariedade, feito gratuita e livremente por um jovem, enviado e acolhido por
uma comunidade, integrando-se no projeto educativo e pastoral de uma presença
salesiana ou por ela promovido, com uma continuidade de tempo suficiente, motivado
pela fé, com o estilo missionário e de acordo com a pedagogia e a espiritualidade de Dom
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Bosco.
Dado o aumento do voluntariado e a ênfase como uma escolha de vida importante para
um jovem, foi criado um conselho consultivo para apoiar este serviço muito valioso através
do apoio ao programa de Voluntariado Missionário Salesiano em todo o mundo.

Introdução do Conselho Consultivo SMVS
Quem somos nós:
Somos um grupo de Salesianos de Dom Bosco e Leigos Salesianos com vasta
experiência de trabalho em Programas de Voluntários dos Salesianos. A Direção é
apoiada pelos setores das Missões e da Pastoral Juvenil da Congregação Salesiana.
Somos provenientes de diferentes partes do mundo e temos diferentes áreas de
especialização. A nossa paixão e objetivo comum é o desejo de dar apoio e estabelecer
uma ligação aos programas de voluntariado salesianos e às Províncias salesianas que
têm programas de voluntariado e que gostariam de trabalhar em rede ou que desejam
iniciar o SMVS.
O papel e a identidade do Conselho Consultivo evoluirão à medida que as necessidades
específicas mudarem, mas o que é certo é que queremos estar ao serviço do
Voluntariado Missionário Salesiano. O vosso feedback, colaboração e contributo são
essenciais para elevar o nosso programa de voluntariado para o próximo nível.
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O nosso objetivo global:
Conectar-se e trabalhar em rede com organizações de voluntariado salesiano para
fornecer apoio, orientação, formação e oportunidades de trabalho em rede e mútua
colaboração. Isto irá, assim se espera, melhorar a qualidade do serviço prestado pelas
organizações de voluntariado salesiano e irá orientar e animar o Movimento Voluntário
Salesiano que irá apoiar a Congregação com voluntários de qualidade com uma clara
identidade salesiana.
Os principais objetivos do Conselho Consultivo são:
Compreender e apoiar as SMVS nos vários contextos, províncias e regiões do
mundo salesiano
Ajudar os Delegados de Animação de Missões e de Pastoral Juvenil em quaisquer
preocupações sobre o seu programa de voluntariado.
Proporcionar desenvolvimento profissional contínuo
Facilitar a partilha de recursos entre programas de voluntariado
Fornecer aconselhamento, orientação e apoio às Províncias que gostariam de iniciar
um programa de voluntariado ou alguma forma de SMVS
Ouvir as necessidades dos responsáveis pelo voluntariado e criar respostas
adequadas a essas necessidades
Desenvolver dados que aumentarão os conhecimentos atualizados do programa de
voluntariado
Quem é o nosso público:
Delegados de Animação de Missão - (PDMA/DIAM)
Delegados de Pastoral Juvenil (DPG)
Diretores de programas de Voluntariado Salesiano
Qualquer pessoa que necessite de orientação e apoio e que esteja a criar ou
interessada em desenvolver programas de voluntariado Salesiano

Como podemos ajudá-lo e que precisamos de si?
Ainda estamos no processo de definir quem somos e o que queremos fazer, mas
sabemos que queremos estar ao serviço do Voluntariado Missionário Salesiano. O vosso
feedback, colaboração e contributos são essenciais. O nosso objetivo de estar ao serviço
só pode ser alcançado se conhecermos as necessidades genuínas ao nível das bases.
Queremos ser guiados por si. Como podemos apoiá-lo? Como podemos colaborar
consigo? Quais são as suas necessidades?

Para mais informações ou para entrar em contato com o SMVS Advisory Board,
por favor envie um e-mail: salesianvol@sdb.org
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