
1 

SALESIANOS DE DOM BOSCO 
 
 
 

CAPÍTULO GERAL XXVIII 
 
 
 
 

QUAIS SALESIANOS PARA 
OS JOVENS DE HOJE ? 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE TRABALHO 
ASSUNTOS JURÍDICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 DE SETEMBRO DE 2019 
  



2 

ÍNDICE DOS ASSUNTOS 
 
 
 

CONTRIBUIÇÕES DOS CAPÍTULOS INSPETORIAIS 
 
1. Tarefas do Vigário do Inspetor 
2. Composição do conselho inspetorial 
3. Escritórios, secretariados, comissões inspetoriais 
4. Exclusão da aquisição e conservação de bens imóveis com fim único de lucro e de toda 

outra forma de capitalização rendosa (Const.187) 
5. Consistência quantitativa e qualitativa da comunidade 
6. O ecônomo na comunidade local 
7. Legitimidade do Diretor como ecônomo local 
8. Conselho da comunidade religiosa e conselho da comunidade educativo-pastoral 
9. O Conselho da obra com gestão laical sob a responsabilidade inspetorial 
 
 

CONTRIBUIÇÕES DO REITOR-MOR E DO CONSELHO GERAL 
 
1. Modificação dos grupos de inspetorias em Const. 141,154 e Reg.136,138 
2. Deliberação sobre a visita extraordinária 
3. Conselheiros regionais Reg. 135 
4. Estrutura do setor mundial de pastoral juvenil Reg. 134bis 
5. Novos artigos dos Regulamentos sobre obras e serviços sociais 
6. Novo artigo das Constituições sobre o conselheiro para a Família Salesiana 
7. Interpretação de Const.187 com acréscimo a Reg. 197 
8. Ecônomo local Reg. 182, 198 
9. Discernimento para a eleição do Reitor-Mor e do Vigário do Reitor-Mor 127bis 
10. Reeleição do Reitor-Mor Const. 128 
11. Reeleição dos conselheiros gerais Const. 142 §1 
12. Reeleição dos conselheiros gerais Reg. 128bis 
13. Novo artigo dos Regulamentos sobre acompanhamento 
 
 
  



3 

1. Tarefas do Vigário do Inspetor 
 
 
 
1.1 Situação 
 
As tarefas do Vigário do Inspetor indicadas em Const. 168 são tidas como suficientemente 
claras por um número prevalente de inspetorias. 
 
No exercício das suas funções são indicados alguns problemas, dos quais os principais 
são: 
- não há uma norma que indique quais são as suas tarefas próprias e irrenunciáveis; 
- o Vigário cobre também outros ofícios em detrimento do seu principal ofício; 
- há pouca clareza sobre quais são os “assuntos de que tenha recebido especial 

encargo”; 
- falta uma interpretação das circunstâncias em que o Inspetor está ausente. 
 
 
1.2 Propostas de alteração de artigos das Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
a) No artigo 168 são claramente especificadas as suas tarefas de “primeiro colaborador do 
Inspetor”. Há forte convergência sobre estas: 
- cuida da disciplina religiosa (com clara referência ao Vigário do Reitor-Mor); 
- cuida da formação inicial e permanente dos irmãos; 
- cuida dos irmãos anciãos e enfermos. 
 
Motivações: 
- individuar uma tarefa principal, não discricional, como do cuidado da disciplina religiosa; 
- o fato de o vigário assumir o cuidado da disciplina religiosa, permite ao inspetor manter 

melhor o perfil “paterno” em suas intervenções, mas, ao mesmo tempo, de ser “a última 
instância”, que assume (sozinho ou, conforme o caso, com o seu conselho) as decisões 
necessárias e oportunas; 

- não se obriga o Inspetor a atribuir ao vigário também o ofício de delegado inspetorial 
para a formação ou para a Família Salesiana, para dar-lhe maior liberdade de escolha. 

 
 
1.3 Propostas de deliberação do CG 28 
 
a) O Vigário assuma o seu ofício com dedicação exclusiva. 
 
Motivação 
- A delicadeza do ofício e a multiplicidade das tarefas requerem um trabalho de dedicação 

exclusiva. 
 
b) O Inspetor, no início do seu mandato, torne conhecidas outras eventuais tarefas 
confiadas por ele ao seu Vigário. 
 
Motivação: 
- A indicação das tarefas é útil aos irmãos e ao próprio Vigário, dando oficialidade à sua 

ação e às suas intervenções. 
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c) Organize-se um curso de formação para os novos vigários inspetoriais, como o já 
existente para os inspetores e os ecônomos inspetoriais de recente nomeação. 
 
Motivação 
- Em relação ao “cuidado da disciplina religiosa”, requerem-se competências específicas, 

também de natureza jurídica, e um período adequado de formação. 
 
 
1.4 Possível reformulação do art. 168 
 

Const. 168 (atual)  Const. 168 (modificado) 

O vigário é o primeiro colaborador do 
inspetor em tudo o que diz respeito ao 
governo ordinário da inspetoria e nos 
assuntos de que tenha recebido especial 
encargo. 
 
 
 
Faz as vezes do inspetor ausente ou 
impedido. 
Falecendo o inspetor, e enquanto o 
Reitor-Mor não providenciar de outra 
forma, o vigário assume e exerce o pleno 
governo da inspetoria. 

 O vigário é o primeiro colaborador do 
inspetor em tudo o que diz respeito ao 
governo ordinário da inspetoria e nos 
assuntos de que tenha recebido especial 
encargo. 
A ele é confiado particularmente o 
cuidado da vida e da disciplina 
religiosa.  
Faz as vezes do inspetor ausente ou 
impedido. 
Falecendo o inspetor, e enquanto o 
Reitor-Mor não providenciar de outra 
forma, o vigário assume e exerce o pleno 
governo da inspetoria. 
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2. Composição do Conselho inspetorial 
 
 
 
2.1 Situação 
 
A atual composição do Conselho inspetorial, como prevista em Const. 164 é tida como 
satisfatória por um número prevalente de inspetorias. As principais razões indicadas são as 
seguintes: 
- permite suficiente flexibilidade, em concordância com as situações locais; 
- permite uma representatividade segundo os critérios não ligados aos cargos ou aos 

setores, mas a outros elementos como: sensibilidades diversas, idade, experiências, 
áreas geográficas, ou para garantir a presença de um coadjutor, etc.; 

- limita os membros de direito, deixando aos irmãos a liberdade de indicar na consulta os 
nomes de possíveis conselheiros inspetoriais; 

- já é praxe consolidada que estejam presentes no conselho o Delegado inspetorial para 
a Formação e o Delegado para a Pastoral juvenil. 

 
São numerosas as inspetorias que acreditam que a formulação não é satisfatória por 
algumas razões: 
- não prevê a presença do Delegado inspetorial para a Formação como requerido pela 

Ratio 247; 
- não prevê a presença do Delegado inspetorial para a Pastoral Juvenil, como também 

requerido pelo CG23, 244 e pelo Quadro Referencial da PJ VIII 1.1.A. 
 
 
2.2 Propostas de modificação dos artigos das Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
a) O art. 164 das Constituições prevê que o Delegado inspetorial para a Formação seja 
membro de direito do Conselho inspetorial. 
 
Motivações: 
- a importância estratégica da formação dos consagrados para a vida e a missão 

salesiana, sobretudo onde estão em ação processos de redimensionamento; 
- pode iluminar o Conselho na ocasião da avaliação sobre a idoneidade dos candidatos 

à vida religiosa, da admissão à renovação da profissão temporária ou à profissão 
perpétua, aos ministérios e às ordens sacras; 

- tem competência específica e uma visão unitária sobre este aspecto fundamental para 
a vida da Inspetoria. 
 

b) O art. 164 das Constituições preveja que o Delegado inspetorial para a Pastoral juvenil 
seja membro de direito do Conselho inspetorial. 
 
Motivações: 
- a coordenação da Pastoral juvenil é determinante e específica para a missão salesiana; 
- pode favorecer o amadurecimento de uma visão mais orgânica e unitária da pastoral; 
- pode “servir de ponte” entre as orientações do inspetor e seu conselho e as 

comunidades locais; 
- ajuda os demais membros do conselho a perceberem os desafios e a dar respostas 

contextualizadas. 
- é o primeiro colaborador do inspetor na animação pastoral dos trabalhos 
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2.3 Possível reformulação do art. 164 
 

Const. 164 (atual)  Cost. 164 (modificado) 

O Conselho ajuda o inspetor em tudo o 
que concerne à animação e ao governo da 
inspetoria. 
É convocado e presidido pelo inspetor, e 
se compõe do vigário, do ecônomo e, em 
via ordinária, de outros três ou cinco 
conselheiros 

 O Conselho ajuda o inspetor em tudo o 
que concerne à animação e ao governo 
da inspetoria. 
É convocado e presidido pelo inspetor, e 
se compõe do vigário, do ecônomo e, em 
via ordinária, de outros três ou cinco 
conselheiros, entre os quais o 
Delegado para a Formação e o 
Delegado para a Pastoral Juvenil. 
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3. Escritórios, secretariados, comissões 
inspetoriais 

 
 
 
3.1 Situação 
 
A atual previsão normativa de Reg. 160 é tida como adequada e suficiente por um grande 
número de inspetorias. As principais razões indicadas são as seguintes: 
- permite a cada Inspetoria estabelecer quais as estruturas de animação e coordenação 

são necessárias para o próprio contexto; 
- os Regulamentos gerais não podem indicar todas as Comissões previstas pelos vários 

documentos da Congregação ou de fato presentes nas Inspetorias: Formação, Pastoral 
juvenil, econômica, para a disciplina religiosa, para a prevenção dos abusos sobre 
menores, para a educação superior, para a comunicação social, o escritório de projetos 
e desenvolvimento (PDO). 

 
Um número reduzido de inspetorias acredita que a formulação não satisfaz pelas seguintes 
razões: 
- não prevê a obrigatoriedade de ao menos duas Comissões: a de Pastoral juvenil (revista 

pelo CG23, 244 e pelo Quadro Referencial da Pastoral Juvenil pp. 272-277) e a da 
Formação (requerida pela Ratio 274); 

- a carta de identidade da Família Salesiana prevê também a criação da Consulta para a 
Família Salesiana. 

 
 
3.2 Propostas de modificação de artigos das Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
a) O art. 160 dos Regulamentos gerais estabeleça a obrigatoriedade da Comissão para a 
Formação e da Comissão para a Pastoral juvenil 
 
Motivações: 
- são duas comissões estratégicas; 
- fazem referência à Ratio e ao Quadro Referencial da Pastoral Juvenil. 
 
 
3.3 Propostas de deliberações do CG28 
 
a) Seja prevista ordinariamente nestas duas comissões também a presença de membros 
da Família Salesiana e de leigos. 
 
Motivação: 
- para favorecer uma mais intensa comunhão no espírito e na missão salesiana. 
 
b) O inspetor e seu conselho estabeleçam algumas diretrizes que regulamentem a 
colaboração e a comunicação entre as Comissões e o conselho inspetorial 
 
Motivação: 
- as comissões devem referir-se ao POI, ao PEPSI, ao Diretório inspetorial; 
- são órgãos de estudo, assessoria, coordenação que devem dialogar estavelmente com 

o conselho inspetorial; 
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- o conselho inspetorial verifica as atividades das Comissões, a sua adequação às tarefas 
a elas confiadas e a efetiva possibilidade de atuarem 

 
 
3.4 Possível reformulação do art. 160 dos Regulamentos gerais 
 

Reg. 160 (atual)  Reg. 160 (modificado) 

Cabe ao inspetor, ouvido o parecer do seu 
Conselho, criar serviços, secretariados e 
comissões de assessoria e de atividade 
pastoral em nível inspetorial. 

 Cabe ao inspetor, ouvido o parecer do seu 
Conselho, criar serviços, secretariados e 
comissões de assessoria e de atividade 
pastoral em nível inspetorial. 
Em todas as Inspetorias sejam sempre 
instituídas a Comissão para a 
Formação e a Comissão para a Pastoral 
juvenil. 
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4. Exclusão da aquisição e conservação de bens 
imóveis com o fim único de lucro e toda outra 
forma permanente de capitalização rendosa 

(Const. 187) 
 
 
 
4.1 Situação 
 
Mais de 2/3 dos Capítulos inspetoriais indicam a não autossuficiência econômica de 
algumas obras, de modo especial as de caráter social, ou daquelas que requerem elevados 
custos para a manutenção e modernização. 
 
Cerca da metade dos Capítulos inspetoriais indica problemas de sustentabilidade 
econômica e financeira da Inspetoria em seu conjunto, especialmente para enfrentar as 
despesas com a formação inicial e a atenção aos irmãos anciãos e não mais 
autossuficientes. 
 
Em diversas inspetorias é previsível que se reduza no futuro o fluxo de dinheiro garantido 
até agora pelos benfeitores. Também a concessão de subsídios estatais ou de entidades 
privadas pode ser problemática. 
 
Existe a consciência de que a Providência não faltará à sua ajuda e ao mesmo tempo essa 
situação requer empenhar de modo prudente os recursos de que dispomos em vista da 
nossa missão. 
 
 
4.2 Propostas de modificação de artigos da Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
- Propõe-se modificar o parágrafo 2º do art. 187 das Constituições, para que sejam 

indicadas com maior clareza as operações econômicas e financeiras excluídas. 
 

Motivações 
- a redação utilizada (exclusão com o fim único de lucro e toda outra forma permanente 

de capitalização rendosa) não é de imediata e unívoca compreensão; 
- atividades geradoras de lucro, eticamente lícitas e com clara destinação dos lucros 

foram tidas como legítimas tanto no passado como no presente, sem que isso tenha 
gerado escândalo ou constituído motivo de contratestemunho da pobreza institucional. 
 

4.3 Proposta de deliberação do CG28 
 
4.3.1. O Conselho geral, com o economato geral (auxiliados por uma comissão de 
especialistas no âmbito jurídico e financeiro), prepare as “Diretrizes” sobre questões 
econômicas e financeiras, seguindo as orientações da Igreja universal à luz da normativa 
da CIVCSVA: Economia a serviço do carisma e da missão (Orientações 2018) e Diretrizes 
para a gestão dos bens nos Institutos de vida consagrada e nas Sociedades de vida 
apostólica (2014). 
 
4.3.2. Cada Inspetoria prepare e ative um plano de sustentabilidade econômica e financeira 
das obras que leve em conta os seguintes elementos: 
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a) a solidariedade entre as casas, como sinal da comunhão fraterna e da partilha de bens; 
b) a busca de ajuda de organizações governativas e não governativas; 
c) a humilde solicitação de ajuda aos benfeitores, como expressão de pobreza e de 

confiança na Providência; 
d) a racionalização dos custos, das despesas e dos espaços, mediante economias de 

escala, centralização das aquisições, simplificação das estruturas, poupança 
energética, escrupuloso controle de gestão, etc.; 

e) a atenção para que as estruturas sejam mantidas eficientes e reflitam com prontidão a 
sua destinação à missão, evitando toda aparência de luxo e desperdício no emprego 
dos bens da Providência; 

f) o desenvolvimento das Procuradorias missionárias e dos escritórios de projetos e 
desenvolvimento (PDO); 

g) a transparência na prestação de contas e no uso dos recursos econômicos, no pleno e 
documentado respeito da vontade dos doadores privados e institucionais; 

h) a possibilidade de ativar parcerias com fundações, ex-alunos, empresas; 
i) a possibilidade de encontrar caminhos legais e éticos para obter recursos das nossas 

atividades e estruturas existentes; 
j) a geração de renda de bens imóveis de propriedade da Congregação ou recebidos em 

herança, destinando os lucros a finalidades estabelecidas (casas de formação, casa 
para anciãos, obras sociais), avaliando atentamente se isso não constitui motivo de 
escândalo ou de contratestemunho da pobreza institucional; 

k) o emprego prudente dos excedentes de caixa e das previsões financeiras, mediante o 
recurso a instrumentos que reduzam ao mínimo o risco e não exponham o capital da 
Inspetoria a possíveis perdas futuras.  

 
Motivações: 
- mais de 2/3 das Inspetorias pedem um plano de sustentabilidade das obras devido à 

situação indicada; 
- é oportuno que o CG28 indique seus conteúdos e critérios. 

 
 
4.4 Uma possível reformulação do art. 187 Das Constituições: 
 

Cost. 187 (atual)  Cost. 187 (modificado) 

A Sociedade Salesiana tem a capacidade 
de adquirir, possuir, administrar e alienar 
bens temporais. Isso vale para a 
Congregação, para cada inspetoria e para 
cada casa. Esses bens não sejam 
registrados em nome de pessoa física e 
se conservem tão somente na medida em 
que são diretamente úteis às obras. 
Deve excluir-se a aquisição e a 
conservação de bens imóveis com o fim 
único de lucro e toda outra forma 
permanente de capitalização rendosa, 
salvo o previsto no artigo 188 das 
Constituições.  

 A Sociedade Salesiana tem a 
capacidade de adquirir, possuir, 
administrar e alienar bens temporais. 
Isso vale para a Congregação, para cada 
inspetoria e para cada casa. Esses bens 
não sejam registrados em nome de 
pessoa física e se conservem tão 
somente na medida em que são 
diretamente úteis à missão. 
Evitem-se toda forma de luxo, de 
excessivo lucro e de acumulação de 
bens.1 
Deve-se excluir o recurso a operações 
especulativas de tipo imobiliário e 
financeiro. 

 

 
1 Cf. CIC, can. 634 §2. 
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Notas da Comissão jurídica pré-capitular 
 
- Const. 187 não exclui que as Inspetorias promovam atividades que gerem renda (lucro 

objetivo).2  Essas atividades por tipo, modalidade de gestão, dimensões podem resultar 
contraditórias com a identidade religiosa dos indivíduos que as promovem, ou resultar 
coerentes com a missão salesiana. Isso requer um discernimento atento e ponderação 
das opções. Tais atividades são criadas para gerar lucro em vista de apoio a finalidades 
precisas e previstas, como apoio a obras sociais, casas de formação, casas para 
anciãos. 

- Const. 188 n. 3 permite a aceitação a título oneroso de heranças, legados ou doações 
o que pode comportar vinculação do emprego das rendas, estabelecida pelo doador, 
como, por exemplo, requerer a conservação dos bens imóveis recebidos. 

- Const. 188 n. 4 permite constituir pensões vitalícias, entidades de beneficência, 
fundações que devem – por estatuto – ser dotadas de um próprio patrimônio estável. 

 
 
 
 
  

 
2 As organizações sem fins lucrativos realizam atividades que geram lucros (lucro objetivo) que, no entanto, 
não são compartilhados entre os membros (lucro subjetivo). Os lucros são utilizados para financiar as 
atividades e os objetivos previstos no estatuto da entidade. 
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5. Consistência quantitativa e qualitativa 
da comunidade 

 
 
 
5.1 Situação 
 
4/5 dos Capítulos inspetoriais indicaram ser problemático garantir a consistência 
quantitativa e qualitativa das comunidades locais. As razões mais recorrentes são estas: 
- redução numérica dos irmãos 
- envelhecimento e dificuldades de saúde 
- abandonos 
- grande número de irmãos ainda em formação (nas Inspetorias mais jovens) 
 
Diante dessa situação reagiu-se dos seguintes modos: 
- conferir uma dupla responsabilidade (por exemplo, diretor-ecônomo); 
- plano de redesenho inspetorial; 
- encerramento de comunidades religiosas e obras; 
- entrega de obras à gestão laical; 
- acolhida de irmãos de outras Inspetorias. 
 
Resulta problemático garantir a atuação do que é requerido em Reg. 150: “o número de 
sócios não seja, de ordinário, inferior a seis”. 
 
 
5.2 Propostas de modificação de artigos das Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
a) Modifique-se o art. 150 dos Regulamentos gerais, permitindo que o número dos sócios 
de votos perpétuos não em formação inicial na comunidade não seja de ordinário menor de 
quatro. 
 
Motivações: 
- esta indicação reflete a real dificuldade de muitas Inspetorias para constituir 

comunidades de seis irmãos; 
- a presença de ao menos quatro irmãos de votos perpétuos não em formação inicial pode 

permitir suficientemente a vida comum e permitir o funcionamento do conselho da casa; 
- a comunhão e participação no espírito e na missão de Dom Bosco, mantida por 

salesianos e leigos, já consolidada em amplas zonas da Congregação, prevê a gestão 
das obras diversamente do passado e a entrega a leigos de tarefas que antigamente 
eram realizadas exclusivamente pelos salesianos. 
 
 

b) Modifique-se o art. 150 dos Regulamentos gerais permitindo que, nas Inspetorias com 
forte presença de irmãos em formação e desenvolvimento pleno das obras, o números dos 
professos perpétuos não em formação inicial na comunidade não seja de ordinário menor 
de três. 
 
Motivações: 
- Algumas Inspetorias estão em plena fase de crescimento numérico. Elas precisam abrir 

frentes apostólicas agora – embora não possam garantir em cada comunidade ao 
menos quatro professos perpétuos – pois no futuro é previsível que não se repitam as 
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atuais condições favoráveis. Dado o elevado número de irmãos em formação é fácil 
prever que comunidades hoje com três irmãos, possam amanhã ser mais consistentes. 

- Esta situação pode ser vista como uma etapa na fase de crescimento de uma Inspetoria. 
Reg. 20 prevê que, as “residências missionárias” estritamente entendidas, não tenham 
menos de três irmãos. O critério poderia ser utilizado também na fase de expansão 
missionária de uma Inspetoria. 

 
 
5.3 Proposta de deliberação do CG28 
 
a) No projeto orgânico inspetorial leve-se em conta não só a consistência quantitativa das 
comunidades, mas também a consideração qualitativa definindo seus critérios (cf. CG24, 
173-174), de modo que seja possível viver relações fraternas, uma vida comum organizada, 
uma equilibrada distribuição de tarefas e cargos, a salvaguarda da tarefa carismática do 
Diretor, a corresponsabilidade dinâmica com os leigos. 
 
Motivação: 
- a sustentabilidade de uma comunidade não é garantida apenas pela consistência 

quantitativa, mas também pela possibilidade efetiva de assegurar a interação entre 
missão apostólica, comunidade fraterna e prática dos conselhos evangélicos. 

 
 
5.4 Possível reformulação do art. 150 dos Regulamentos gerais 
 

Reg. 150 (atual)  Reg. 150 (modificado) 

O sócio é adscrito numa determinada 
casa salesiana por preceito de obediência 
dado pelo próprio inspetor ou por outra 
autoridade competente. 
Em cada casa o número de sócios não 
seja, de ordinário, inferior a seis. 
 

 O sócio é adscrito numa determinada 
casa salesiana por preceito de 
obediência dado pelo próprio inspetor ou 
por outra autoridade competente.  
Em cada casa o número dos professos 
perpétuos não em formação inicial 
não seja inferior a quatro. 
Em situações particulares, o Reitor-
Mor com o consenso do Conselho 
geral, pode autorizar que o número 
dos professos perpétuos não em 
formação inicial não seja inferior a 
três. 
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6. O ecônomo na comunidade local 
 
 
 
6.1 Situação 
 
Metade das Inspetorias (aquelas com pessoal mais jovem e mais abundante) indica que 
não há problemas específicos na atuação do que é exigido nas Const. 179.1 e Const. 184, 
que preveem que em toda comunidade local exista um ecônomo religioso, membro do 
conselho local. 
 
Nesta primeira metade de Inspetorias, contudo, estão presentes alguns funcionários leigos, 
com os cargos de contadores, assistentes, que respondem pelo seu trabalho ao diretor e 
ao ecônomo. 
 
A outra metade (aquelas com pessoal mais idoso ou em diminuição) tem dificuldade para 
confiar o ofício de ecônomo a um irmão, tanto pela carência de pessoal salesiano 
(destinado prioritariamente a tarefas pastorais), como pela complexidade das obras e pelas 
elevadas competências jurídicas e econômicas requeridas em campo administrativo e 
gerencial. 
 
A possibilidade de “entregar a um leigo as funções de ecônomo da comunidade local” fora 
prevista pelo CG26, 121. As experiências postas em prática fizeram amadurecer uma 
diversa e mais precisa redação. Parece mais correto chamar esse leigo de “coordenador 
da gestão administrativa". 
 
Nesta segunda metade das Inspetorias fez-se recurso a diversas soluções: 
- nomeação de um leigo como coordenador da gestão administrativa da obra, que provê 

também às necessidades da comunidade religiosa, na dependência do diretor e do 
conselho local; 

- nomeação de um leigo como coordenador da gestão administrativa da obra e 
contemporaneamente a presença de um ecônomo salesiano para as necessidades da 
comunidade religiosa; 

- aceitação da parte do diretor do ofício de ecônomo, delegando a algum irmão a gestão 
cotidiana e algumas incumbências domésticas. 
 

A solução adotada apresentou as seguintes vantagens: 
- nova visão da administração da obra, feita com maior profissionalismo e competência; 
- maior rapidez e transparência na prestação de contas dos balancetes ao diretor, à 

comunidade e ao economato inspetorial; 
- atenção ao respeito da norma civil; maior exigência diante dos fornecedores e na 

execução dos trabalhos; 
- relação direta e constante com os escritórios inspetoriais; 
- redução dos empenhos técnicos-administrativos que, caso contrário, cairiam sobre os 

salesianos em detrimento da missão. 
 
A adoção dessa solução fez surgir alguns aspectos críticos: 
- o leigo coordenador da gestão administrativa não é membro do conselho da casa 

(contudo, é convidado sempre que isso for necessário); 
- falta de diálogo e confiança recíproca com o diretor ou com os irmãos da casa; 
- falta da devida competência; 
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- gastos adicionais ao orçamento da obra. 
 
 
6.2 Propostas de modificação de artigos das Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
a) O art. 198 dos Regulamentos gerais preveja expressamente que a gestão administrativa 
da obra possa ser entregue a um leigo. 
 
Motivações: 
- diminuição do pessoal salesiano 
- necessidade de competências específicas 
- valorização do papel dos leigos em seus campos específicos 
 
 
6.3 Proposta de deliberação do CG28 
 
O Inspetor, com o parecer do seu conselho e por proposta do diretor, pode autorizar a 
nomeação de um leigo como “coordenador da gestão administrativa” da obra. No contrato 
deverão ser especificados: 
- deveres e enquadramento contratual; 
- duração do encargo; 
- âmbito de ação, com referência especial ao poder de assinatura, procurações, critérios 

de gestão, espaços de autonomia na administração ordinária; 
- quais as tarefas próprias do ecônomo local indicadas em Reg. 199-200 lhe são 

confiadas; 
- modalidade de controle e comunicação com o diretor e o conselho da casa. 
 
Motivações 
 
Uma comunidade religiosa consistente quantitativa e qualitativamente tem um salesiano 
como ecônomo, que é, portanto, membro de direito do conselho da casa. Ele pode ser 
ajudado por um leigo especialista em certos assuntos técnicos. Não parece adequado que 
a economia da comunidade religiosa – ligada às exigências do voto de pobreza - seja gerida 
por uma pessoa que não seja um religioso salesiano. 
 
Por outro lado, a obra em seu conjunto (sobretudo quando se trata de uma obra complexa 
e articulada) precisa de um “coordenador da gestão administrativa” que tenha competências 
específicas, capacidade e tenha a confiança do Diretor e do conselho da casa. 
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6.4 Possível reformulação do art. 198 dos Regulamentos gerais 
 

Reg. 198 (atual)  Reg. 198 (modificado) 

A gestão dos bens materiais da casa é 
confiada ao ecônomo local, que agirá na 
dependência do diretor e do seu 
Conselho. 
 
 
 
 
 
 
 
Qualquer movimento econômico-
financeiro dos vários setores da casa, 
mesmo o do diretor, deve ser entregue ao 
departamento administrativo, que será 
organizado proporcionalmente à sua 
importância e complexidade. 
Também os irmãos encarregados de 
obras, que, por estatuto ou convenção, 
têm um Conselho de administração 
autônomo, são obrigados a prestar contas 
de sua gestão aos superiores religiosos. 
Tal norma deve ser seguida também 
quando existe uma administração distinta 
entre a comunidade e a obra. 

 A gestão dos bens materiais da casa é 
confiada ao ecônomo local, que agirá na 
dependência do diretor e do seu 
Conselho. 
O Inspetor, por proposta do diretor e 
ouvido o parecer do seu conselho, 
pode autorizar a nomeação de um 
leigo para a gestão administrativa da 
obra, a quem poderão ser confiadas 
algumas tarefas próprias do ecônomo 
local. 
Qualquer movimento econômico-
financeiro dos vários setores da casa, 
mesmo o do diretor, deve ser entregue 
ao departamento administrativo, que 
será organizado proporcionalmente à 
sua importância e complexidade. 
Também os irmãos encarregados de 
obras, que, por estatuto ou convenção, 
têm um Conselho de administração 
autônomo, são obrigados a prestar 
contas de sua gestão aos superiores 
religiosos. Tal norma deve ser seguida 
também quando existe uma 
administração distinta entre a 
comunidade e a obra. 
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7. Legitimidade do Diretor como ecônomo local 
 
 
 
7.1 Situação 
 
A entrega ao Diretor também das tarefas de ecônomo local é praxe presente, embora em 
percentual não majoritário (cerca de 1/3). Isso acontece sobretudo nas obras paroquiais e 
nas Inspetorias com diminuição do número dos irmãos. 
 
Esta solução é tida, quase por unanimidade, não positiva pelos seguintes motivos: 
- a atenção às tarefas administrativas e de gestão pode distrair o diretor da sua primeira 

tarefa de animação e governo; 
- a excessiva pressão sobre o diretor; 
- a falta de controle da ação do diretor num campo delicado como é o da administração 

dos bens temporais (uso do dinheiro, estipulação de contratos, aceitação de pessoal, 
etc.); 

- a falta de discernimento em decisões que podem ter perdas econômicas pesadas no 
presente e no futuro da obra; 

- o possível abuso de poder; 
- a negação do princípio de subsidiariedade. 
 
Diante dessa situação diversas Inspetorias assinalam a necessidade de: 
- distinguir o ecônomo da comunidade (um religioso) do administrador da obra (um leigo); 
- prever que se possam confiar a um leigo tarefas próprias do ecônomo da comunidade 

religiosa; 
- prever que o vigário também possa ser ecônomo; 
- manter claramente distintos o ofício do diretor da comunidade daquele do ecônomo. 
 
 
7.2 Propostas de modificação de artigos das Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
a) Propõe-se modificar o art. 172 dos Regulamentos gerais, indicando expressamente que 
o diretor não seja ecônomo da comunidade. 
 
Motivações: 
- os problemas assinalados quase unanimemente pelas Inspetorias são consistentes e 

potencialmente graves; 
- o pensamento de Dom Bosco e a constante tradição salesiana distinguiram a figura do 

diretor daquela do ecônomo; 
- o apelo carismático do diretor para os irmãos, os leigos que participam da missão, os 

jovens. 
 
b) Propõe-se modificar o art. 182 dos Regulamentos gerais, em que se pede que 
“ordinariamente, [porém] não se una o encargo de vice-diretor ao de ecônomo” eliminando 
essa locução. 
 
Motivação: 
- nas comunidades menores, o vigário pode ser ecônomo local, sem particular sobrecarga 

de tarefas; 
- a tradição salesiana via reunidos na mesma figura, o Prefeito da casa, com as tarefas 

do vigário e as do ecônomo. 
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7.3 Possível reformulação do art. 172 dos Regulamentos gerais 
 

Reg. 172 (atual)  Reg. 172 (modificado) 

O diretor se mantenha livre de 
incumbências que possam comprometer 
os deveres fundamentais do seu serviço 
para com os irmãos. 
 
 
Não se ausente de casa por tempo 
notável sem necessidade e sem se 
entender com o inspetor. 

 O diretor se mantenha livre de 
incumbências que possam comprometer 
os deveres fundamentais do seu serviço 
para com os irmãos. 
O ofício do diretor não seja unido ao 
de ecônomo. 
Não se ausente de casa por tempo 
notável sem necessidade e sem se 
entender com o inspetor. 

 
 
7.4 Possível reformulação do art. 182 dos Regulamentos gerais 
 

Reg. 182 (atual)  Reg. 182 (modificado) 

O vice-diretor é normalmente 
responsável por um dos principais 
setores das atividades educativas e 
pastorais da comunidade. 
Ordinariamente, porém, não se una o 
encargo de vice-diretor ao de ecônomo. 
A comunidade seja informada das 
atribuições habituais do vice-diretor, de 
que trata o artigo 183 das Constituições. 

 O vice-diretor é normalmente 
responsável por um dos principais 
setores das atividades educativas e 
pastorais da comunidade. 
 
 
A comunidade seja informada das 
atribuições habituais do vice-diretor, de 
que trata o artigo 183 das Constituições. 
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8. Conselho da comunidade religiosa 
e conselho da comunidade educativo-pastoral 

 
 
 
8.1 Situação 
 
O quadro nas várias áreas da Congregação não é homogêneo.  
Em cerca de 2/3 das Inspetorias: 
- foi constituído em quase todas as comunidades locais o conselho da comunidade 

educativo-pastoral; 
- há muitos conselhos da comunidade educativo-pastoral coincidentes com organismos 

já existentes (conselho pastoral nas paróquias; conselho da escola ou do centro de 
formação profissional; conselho de obras sociais, etc.). 
 

Em cerca de 1/3 das Inspetorias: 
- o conselho da comunidade educativo-pastoral está presente apenas formalmente; 
- não há um conselho da comunidade educativo-pastoral, mas existem os organismos de 

participação já previstos para a paróquia, a escola, o centro de formação profissional. 
 
Sobre a relação entre o Conselho da comunidade educativo-pastoral e o conselho da casa 
não se registraram interferências especiais ou problemas em cerca de metade das 
Inspetorias. 
 
Na outra metade das Inspetorias surgiram alguns problemas, entre os quais estes: 
- falta de um projeto educativo-pastoral salesiano local; 
- ausência dos salesianos do/dos conselho/os da comunidade educativo-pastoral; 
- ausência de comunicação entre o conselho da comunidade educativo-pastoral e o 

conselho da comunidade religiosa; 
- conselho da casa não atuante; 
- autonomia de decisão do conselho da comunidade educativo-pastoral em relação ao 

conselho da casa; 
- dificuldade para constituir a própria comunidade educativo-pastoral em contextos 

plurirreligiosos; 
- expectativa de ajuda econômica ou de verdadeira e própria remuneração da parte dos 

leigos que mais diretamente participam da missão salesiana; 
- interferências indevidas de leigos nos processos de decisão próprios da comunidade 

religiosa. 
 
Foram adotadas várias soluções: 
- foram constituídos tantos conselhos da comunidade educativo-pastoral quanto são os 

âmbitos pastorais de cada obra; o conselho da casa tem a função de unir os diversos 
âmbitos pastorais; 

- foi constituído um único conselho da comunidade educativo-pastoral para garantir maior 
unidade à obra; 

- os membros do conselho da casa participam de direito do conselho da comunidade 
educativo-pastoral ou dos conselhos das comunidades educativo-pastorais, cada um 
para o seu âmbito; 

- os membros do conselho da comunidade educativo-pastoral são nomeados pelo 
Inspetor; 
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- o Diretor sempre preside o conselho da comunidade educativo-pastoral ou os conselhos 
das comunidades educativo-pastorais da obra. 

 
Algumas questões continuam abertas: 
- Como conceber o conselho da comunidade educativo-pastoral nas obras em que já 

existem organismos de participação? 
- Se a comunidade religiosa é o “núcleo animador” da comunidade educativo-pastoral 

(Reg. 5), quais os instrumentos pelos quais exerce efetivamente essa missão? 
- A comunidade salesiana participa das decisões ou tem a última palavra nas decisões? 
 
 
8.2 Propostas de modificação de artigos das Constituições ou dos Regulamentos gerais 
 
a) Propõe-se modificar Reg. 5 a fim de individuar nos salesianos e leigos que participam do 
espírito e da missão de Dom Bosco o núcleo animador da comunidade educativo-pastoral. 
 
 
8.3 Propostas de deliberação para o CG28 
 
a) Seja definida em cada Inspetoria a relação entre o conselho da casa e o conselho da 
comunidade educativo-pastoral, de acordo com CG24, 169-174. 
 
Motivações: 
- as praxes devem necessariamente levar em consideração as situações locais, mas 

alguns modelos operativos devem ser melhor definidos. 
 
 
8.4 Possível reformulação do art. 5 §1 dos Regulamentos gerais 
 

Reg. 5 §1 (atual)  Reg. 5 §1 (modificado) 

A atuação do nosso projeto exige, em 
todos os ambientes e obras, a formação 
da comunidade educativo-pastoral. Seu 
núcleo animador é a comunidade 
religiosa. 

 A atuação do nosso projeto exige, em 
todos os ambientes e obras, a formação 
da comunidade educativo-pastoral. Seu 
núcleo animador é composto por 
salesianos e leigos 
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9. O Conselho da obra com gestão laical 
sob a responsabilidade inspetorial 

 
 
 
9.1 Situação 
 
As obras com gestão laical são uma realidade em crescimento na América Latina e na 
Europa. Na Ásia e África são quase inexistentes.  
 
Nas experiências atuais surgiram alguns elementos sobre os quais é preciso refletir: 
- o principal desafio encontrado é criar e manter o ambiente educativo inspirado no 

sistema preventivo salesiano; 
- o acompanhamento carismático e vocacional dos leigos não pode reduzir-se a poucas 

visitas esporádicas; 
- torna-se necessário redigir um estatuto da obra com gestão laical, com atribuição clara 

de tarefas e responsabilidades ao conselho da obra, e uma avaliação atenta da 
sustentabilidade econômica; 

- a formação contínua dos leigos aos quais é confiada a obra continua um elemento 
decisivo; 

- tempos e programas de formação conjunta para salesianos e leigos ajudam a 
amadurecer a mentalidade de colaboração recíproca a serviço da missão. 

 
 
9.2 Proposta de deliberação do CG28 
 
a) O Reitor-Mor e os dicastérios da Pastoral juvenil e do Economato geral ofereçam aos 
Inspetores orientações sobre como elaborar um projeto de acompanhamento das obras 
com gestão laical que permanecem sob a responsabilidade inspetorial. 
 
Motivações: 
- já existem em diversas Inspetorias experiências concretas de aplicação do previsto em 

CG24, 180-181, suficientes para permitir a individuação de algumas orientações 
comuns; 

- oferecem interessantes perspectivas de comunhão e participação entre salesianos e 
leigos no espírito e na missão de Dom Bosco. 

 
b) O Inspetor com seu conselho elabore um modelo de animação e governo das obras com 
gestão laical inseridas no interior do projeto educativo-pastoral inspetorial. 
 
Motivações: 
- é necessário elaborar um modelo estável de animação e governo dessas obras, para 

dar-lhes continuidade e garantir a qualidade carismática salesiana. 
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1. Modificação dos artigos de Const. 141 e 154; 
Reg. 136 e 138 

 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se colocar no artigo 154 das Constituições e nos artigos 136 e 138 dos 
Regulamentos gerais a palavra “regiões” em lugar de “grupos de inspetorias”. 
 
Const. 141 
§ 1. Os membros do Conselho-Geral são eleitos pelo Capítulo-Geral com votação separada 
para cada um. Cada conselheiro regional é eleito preferivelmente de uma lista apresentada 
pelos capitulares da respectiva região. 
 
Const. 154 
Para facilitar as relações das inspetorias com o Reitor-Mor e com o Conselho-Geral e para 
promover o entrosamento das inspetorias, são elas reunidas em regiões confiadas a um 
conselheiro regional. A constituição dos grupos das regiões é de competência do Capítulo-
Geral. (R 135-138) 
 
Reg. 136 
Os conselheiros regionais devem ainda: 

1. favorecer um vivo e concreto sentido de família no relacionamento dos irmãos e das 
inspetorias entre si e com o Reitor-Mor e seu Conselho; 

2. cuidar com solicitude dos interesses das inspetorias da região e das suas eventuais 
conferências inspetoriais; 

3. promover o bom funcionamento das estruturas interinspetoriais, onde existirem, e a 
organização de serviços de documentação dos setores religiosos, culturais, sociais 
da região de sua competência, onde for possível e aconselhável. 

 
Reg. 138 
Se motivos particulares exigirem que algumas inspetorias sejam separadas de uma ou mais 
regiões sem que se constitua uma nova região confiada a um conselheiro regional, o 
Capítulo pode uni-las numa delegação, para a qual o Reitor-Mor, com o consentimento do 
seu Conselho e prévia consulta das inspetorias interessadas, nomeia um delegado pessoal, 
a quem atribuirá as tarefas que julgar oportunas. 
 
MOTIVAÇÕES 
Nas Constituições e nos Regulamentos fala-se geralmente de Conselheiros regionais; tem-
se por oportuno harmonizar essa expressão falando de regiões e não de grupos de 
inspetorias a eles confiadas. 
Além disso, as regiões são uma realidade consolidada, que podem ser identificadas com 
um sujeito unitário, sem, portanto, ter que utilizar a expressão “grupos de inspetorias”. 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 11 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 0 
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2. Modalidades da Visita extraordinária 
segundo Reg. 104 

 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se que o CG28 tome uma deliberação para ajudar as Inspetorias na mudança de 
mentalidade sobre a modalidade de fazer a Visita extraordinária. O artigo 104 dos 
Regulamentos diz: “O Reitor-Mor pode visitar, pessoalmente ou por meio de outrem, as 
inspetorias e as comunidades locais, todas as vezes que julgar necessário. Em particular, 
durante o sexênio do seu mandato, estabelecerá para cada inspetoria uma visita 
extraordinária, que poderá ser feita, segundo a oportunidade, pelo conselheiro regional ou 
por outro visitador, aos quais conferirá os poderes de jurisdição requeridos pela natureza 
da visita”. 
 
Deliberação 
O Reitor-Mor e o Conselho geral no início do sexênio revejam as modalidades das Visitas 
extraordinárias. Conforme o que diz o artigo 104 dos Regulamentos, o Reitor-Mor poderá 
valer-se da nomeação como Visitador extraordinário de uma Inspetoria o Conselheiro 
regional ou outro Conselheiro com um irmão que o poderá auxiliar. Caso o Visitador não 
fosse o Conselheiro regional da Região à qual pertence a Inspetoria, é preciso indicar como 
ele deve manter ligação com o Conselheiro regional. 
 
 
MOTIVAÇÕES 
A proposta de deliberação propõe-se a: 
- favorecer da parte dos Conselheiros regionais o acompanhamento das Inspetorias com 

as visitas anuais ao Conselho inspetorial e aos diretores; 
- ajudar na mudança de mentalidade sobre os visitadores que não devem ser 

necessariamente Conselheiros gerais. 
 
 
 
Conselheiros gerais 
 
 

VOTAÇÃO Presentes: 11 POSITIVOS: 8 NEGATIVOS: 3 
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3. Mudança de Reg. 135 
 
 
 
Solicitação de encontro periódico dos Conselheiros regionais com o Conselho inspetorial 
de cada Inspetoria substituindo a palavra “podem” pela palavra “devem”. Solicitação de 
encontro anual com todos os Inspetores da Região e de ligação com as estruturas 
regionais. 
 
 
PROPOSTA 
 
Reg. 135 
Os conselheiros regionais manter-se-ão em contato com cada inspetoria: devem visitá-las 
periodicamente, reunindo os Conselhos inspetoriais; de acordo com os Inspetores, 
podem reunir os diretores e outros grupos de irmãos, a fim de sugerir o que julgarem 
mais oportuno para o bem da Congregação e para melhor serviço da inspetoria e da Igreja 
particular. Eles terão um encontro anual com todos os Inspetores da Região e 
manterão as ligações com os organismos da Região, o “Curatorium” das 
comunidades formadoras interinspetoriais e as eventuais Conferências inspetoriais. 
 
 
MOTIVAÇÕES 
Com a reunião dos conselhos inspetoriais de cada Inspetoria feita pelos Conselheiros 
regionais entende-se facilitar o acompanhamento das Inspetorias, especialmente para 
verificar e garantir a aplicação do Capítulo geral e das orientações da carta do Reitor-Mor 
depois da Visita extraordinária. 
Esta mudança do artigo será possível caso se atue o que diz o artigo 104 dos Regulamentos 
gerais, ou seja, que as Visitas extraordinárias não sejam feitas apenas pelos Conselheiros 
gerais. 
Ao artigo são acrescentados também as demais tarefas do Conselheiro regional que se 
realizam em nível de Região e de suas eventuais Conferências inspetoriais. 
 
 
Conselheiros gerais 
 
 
 

VOTAÇÃO Presentes: 11 POSITIVOS: 10 NEGATIVOS: 1 
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4. Novo artigo dos Regulamentos 
sobre o setor para a pastoral juvenil 

 
 
 
Solicitação de introduzir um novo artigo dos Regulamentos que entenda dar uma estrutura 
mais estável ao setor para a pastoral juvenil. 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se inserir o seguinte novo artigo nos Regulamentos como artigo 135 e o atual artigo 
135 seja 135 bis. Os artigos do novo 135 ao 142 terão como título: “Estruturas dos setores 
e das Regiões”. 
 
Novo artigo 135 a 
“Coerentemente com os artigos Const. 42 e Reg. 11-17; 25-30, o setor da pastoral juvenil 
do Conselho geral articula-se nos seguintes ofícios: 
1. oratórios e centros juvenis 
2. escolas e centros de formação profissional; 
3. educação superior, internatos e residências universitárias; 
4. serviços para as vocações; 
5. obras e serviços sociais; 
6. paróquias”. 
 
O título dos Regulamentos deve ser “Conselheiros de setor e Conselheiros regionais” e não 
“Estruturas regionais”. Após o novo artigo 135 a, segue o atual artigo 135. 
 
MOTIVAÇÕES 
Há nos Regulamentos três artigos que se referem aos Conselheiros gerais (135-137), que 
especificam o modo de realizar as suas tarefas, enquanto não há nenhuma especificação 
das tarefas dos conselheiros de setor. Esta especificação é necessária, ao menos, para o 
setor da pastoral juvenil. 
O parágrafo segundo do art. 107 dos Regulamentos diz: “Os conselheiros gerais 
encarregados de setores específicos valem-se de departamentos técnicos e de consultorias 
para cumprir as tarefas que lhes são confiadas”. 
Com a introdução deste novo artigo entende-se dar uma estrutura estável ao setor para a 
pastoral juvenil, especificando o que dizem as Constituições no artigo 136 sobre o 
conselheiro para a pastoral juvenil: ele “anima e orienta a ação educativo-apostólica 
salesiana nas suas várias expressões”. Indicando-se os ofícios do setor, especificam-se 
quais são as expressões da “ação educativo-apostólica salesiana”. 
Os escritórios também ajudam a individuar os membros da equipe do setor, que devem 
garantir a realização dos objetivos dos mesmos escritórios. A introdução dos setores dá 
ainda concretude às áreas do Projeto do Reitor-Mor e Conselho geral, que resulta então 
subdividida nas mesmas áreas indicadas pelos escritórios. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 11 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 0 
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5. Dois novos artigos dos Regulamentos sobre o 
setor para a pastoral juvenil do Conselho geral 
que apresentam as Obras e Serviços Sociais  

 
 
 
Solicitação de introduzir dois novos artigos dos Regulamentos que desejam dar visibilidade 
ao setor das obras e serviços sociais. 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se inserir os seguintes dois novos artigos nos Regulamentos depois dos artigos que 
apresentam os vários setores, depois do artigo 17. 
 
 
Novo artigo 17 bis 
A aceitação carismática do trabalho prioritário pelos jovens mais pobres e necessitados e 
pelas classes populares (Const. 29), a exemplo de Dom Bosco nas periferias de Turim, 
refere-se a toda a pastoral juvenil salesiana. 
A Inspetoria garanta no seu projeto educativo-pastoral este trabalho em todas as obras e 
presenças. Prevenir e enfrentar possíveis situações e necessidades dos jovens e das 
classes populares em todos os setores e, em especial, nas obras e nos serviços específicos 
de atenção à pobreza e à exclusão social, é uma opção transversal típica do nosso ser 
educadores e pastores dos jovens. 
Segundo o modelo do Oratório de Valdocco, oferecemos, especialmente aos jovens com 
dificuldades familiares e sociais e aos jovens pobres e abandonados, uma comunidade 
educativo-pastoral que os prepare para a vida em espírito de família. A vivência desta 
experiência comunitária testemunha a centralidade da pessoa do jovem: acolhe-o enquanto 
lhe dá proteção, promove-o como sujeito de direitos e facilita a sua integração como 
cidadão ativo empenhado para a justiça e a renovação da sociedade. 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 11 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 0 

 
 
Novo artigo 17 ter 
A Inspetoria empenhe-se para garantir estratégias e intervenções que garantam a 
identidade carismática à luz do Sistema Preventivo, atualizando-o às situações de vida 
cotidiana com uma formação contínua na dimensão social da caridade. 
A Inspetoria garanta também a competência profissional necessária, juntamente com a 
qualidade da proposta diante da complexidade das situações. 
Evangelizar comporta proximidade e participação, humanização e proposta de horizontes. 
É um processo irrenunciável mesmo quando não chega à proposta evangélica explícita 
para todos e com a mesma intensidade. Inspirando-nos nos valores evangélicos, imergimos 
na realidade social, abrindo-lhe horizontes de plena humanização. 
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MOTIVAÇÕES 
Não há nos Regulamentos artigos que se refiram diretamente às obras e serviços sociais 
nem como obras nem como opção transversal. Esta especificação é necessária para 
acompanhar o desenvolvimento deste setor e desta atenção na Congregação. 
Com a introdução destes dois novos artigos pretende-se oferecer um esclarecimento 
carismático da opção preferencial tanto como obras quanto como opção transversal que 
assume o modelo da CEP. 
Também se convida a Inspetoria a pensar em estratégias e intervenções em vista de uma 
formação adequada neste campo. 
Por fim, recorda-se o chamado à evangelização como parte fundamental da nossa resposta 
aos jovens pobres e abandonados. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 11 POSITIVOS: 10 NEGATIVO: 1 
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6. Novo artigo das Constituições 
sobre o Conselheiro para a Família Salesiana  

 
 
 
Solicitação para introduzir um novo artigo das Constituições 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se inserir nas Constituições um novo artigo 138 bis sobre o Conselheiro para a 
Família Salesiana. Caso se aceite esta proposta, deverá ser modificado o artigo 133 das 
Constituições sobre a composição do Conselho geral e deverá ser formulado um artigo 
específico sobre o Conselheiro para a Família Salesiana. 
 
 
MOTIVAÇÕES 
A proposta de inserir um novo artigo das Constituições para introduzir no Conselho geral 
um Conselheiro para a Família Salesiana pressupõe uma revisão do Secretariado para a 
Família Salesiana apresentado aqui em síntese. 
O Secretariado para a Família Salesiana, com um Delegado do Reitor-Mor com dedicação 
exclusiva, contou com um maior trabalho de equipe entre os membros do próprio 
Secretariado, por se dedicar apenas a essa tarefa; precisa, contudo, de maior coordenação 
através da autoridade de um Conselheiro geral. 
O Conselho geral sem o Conselheiro para a Família Salesiana, presente em seu interior, 
torna-se muito frágil tanto no conhecimento como na animação da mesma Família 
Salesiana em nível inspetorial e regional. No futuro, a Família Salesiana assumirá maior 
importância e, por isso, deverá ser mais conectada com o Conselho. 
Constatou-se a dificuldade de a equipe do Secretariado ter o Reitor-Mor como referência 
operacional; ele devia dirigir-se a cada membro do Secretariado, com o emprego de muito 
tempo; isso não acontece com as equipes dos demais Conselheiros gerais. Além disso, os 
vários grupos da Família Salesiana desejavam sempre a presença do Reitor-Mor para os 
eventos importantes de sua vida; isso comportava o emprego de muito tempo. 
Não se tem como oportuno fazer com que a Família Salesiana volte a ter como referência 
o Vigário do Reitor-Mor. 
Caso o CG28 não tivesse por oportuno introduzir no Conselho Geral um Conselheiro para 
a Família Salesiana, deverá ser revista a deliberação do CG27 sobre o Secretariado (CG27 
79) para o seu funcionamento mais adequado. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 7 NEGATIVOS: 6 
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7. Acréscimo ao artigo 197 dos Regulamentos 
 
 
 
Acrescentar no artigo 197 dos Regulamentos um parágrafo que ofereça critérios de 
interpretação da seguinte formulação de Const. 187, que deve ser mantida: “Deve excluir-
se a aquisição e a conservação de bens imóveis com o fim único de lucro e toda outra forma 
permanente de capitalização rendosa, salvo o previsto no artigo 188 das Constituições”. 
 
 
PROPOSTA 
Inserir no artigo 197 dos Regulamentos, depois do segundo parágrafo, o seguinte texto: 
“O inspetor com seu conselho individuará formas alternativas de financiamento para 
garantir a sustentabilidade das obras salesianas, garantindo o testemunho evangélico da 
pobreza, a legalidade e a natureza ética dessas formas, o respeito ao meio-ambiente; ele 
as submeterá ao Reitor-Mor e ao Conselho Geral para obter a sua aprovação”. 
 
 
MOTIVAÇÕES 
Verifica-se uma lenta, mas inexorável diminuição de contribuições derivadas de doações, 
através de heranças ou legados. 
Algumas Inspetorias não possuem recursos suficientes para cobrir os custos da formação, 
a atenção aos irmãos anciãos e enfermos e a sustentabilidade de algumas obras a serviço 
dos jovens pobres. O desenvolvimento das obras salesianas requer uma estratégia para 
garantir a sustentabilidade das atividades e obras educativo-pastorais. 
Diz o documento da CIVCSVA “A economia a serviço do carisma e da missão”, n. 84: “No 
desempenho de gerenciar os recursos financeiros necessários para a missão, verifique-se 
a legalidade desses procedimentos e a natureza ética dos investimentos”. 
Tais formas alternativas de financiamento permitirão sustentar de modo particular: 
- as obras sociais e aquelas realizadas em favor dos jovens mais pobres e abandonados 
- a formação dos irmãos 
- a gestão das casas de repouso dos salesianos anciãos. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 13 NEGATIVOS: 0 
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8. Reformulação de Reg. 182, 198 
 
 
 
Indicam-se três propostas que podem ajudar a definir melhor a situação do ecônomo 
salesiano e do administrador leigo. 
 
 

PROPOSTA 1 

 
Reg. 182 
Tirar o segundo parágrafo do art. 182 dos Regulamentos que diz: “Ordinariamente, porém, 
não se una o encargo de vice-diretor ao de ecônomo”. 
 
 
MOTIVAÇÕES 
 
Não se vê o motivo pelo qual o vigário da comunidade não possa ser também o ecônomo, 
ao menos o ecônomo da comunidade salesiana (cf. R 182), faltando com frequência figuras 
de salesianos que possam ser o ecônomo e encontrando também com frequência 
numerosas situações em que o diretor é também o ecônomo. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 13 NEGATIVOS: 0 

 
 
 

PROPOSTA 2 

 
Reg. 198 

Reformule-se o primeiro parágrafo do artigo 198 dos Regulamentos que descreve as 
funções do ecônomo salesiano, excluindo que seja o diretor, acrescentar ao artigo a 
seguinte expressão: “A gestão dos bens materiais da casa é confiada ao ecônomo local, 
que agirá na dependência do diretor e do seu Conselho. O ofício de ecônomo local 
ordinariamente não seja unido ao de diretor”. 
 
MOTIVAÇÕES 
 
Se o diretor assume também o cargo de ecônomo local, cria dificuldade, porque o diretor 
que tem a responsabilidade do controle da economia, não é controlado por ninguém. 
 
 
Conselheiros gerais 
 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 2 
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PROPOSTA 3 

 

Reg. 198 
Reformule-se o terceiro parágrafo do artigo 198 dos Regulamentos, pedindo explicitamente 
que as administrações da comunidade e da obra sejam distintas: 
“Também os irmãos encarregados de obras, que, por estatuto ou convenção, têm um 
Conselho de administração autônomo, são obrigados a prestar contas de sua gestão aos 
superiores religiosos. Haja uma administração distinta entre a comunidade e a obra”. 
 
 
MOTIVAÇÕES 
 
Pode-se ver mais facilmente com esta distinção o modo de distribuir as tarefas do atual 
ecônomo salesiano. Podem-se computar também quais são as despesas e as entradas da 
comunidade, também em vista da prática coerente da pobreza comunitária. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 13 NEGATIVOS: 0 
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9. Novo artigo dos Regulamentos sobre o 
processo de discernimento para a eleição do 

Reitor-Mor e do Vigário do Reitor-Mor 
 
 
 
Solicitação de introduzir um novo artigo dos Regulamentos relativo ao processo de 
discernimento para a eleição do Reitor-Mor e do Vigário do Reitor-Mor. 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se inserir o seguinte novo artigo nos Regulamentos depois do artigo 127. 
 
Novo artigo 127 bis 
“A eleição do Reitor-Mor seja precedida do discernimento dos irmãos capitulares. 
Primeiramente, cada membro do capítulo indica ao orientador do discernimento um único 
candidato; à assembleia capitular será apresentada uma lista dos nomes que surgiram sem 
qualquer indicação numérica das indicações. Em um segundo momento, os irmãos 
capitulares, subdivididos segundo as Comissões capitulares, farão o discernimento apenas 
sobre essa lista; no interior das Comissões, seguindo-se, depois, a votação com escrutínio 
secreto de um único nome; no final do discernimento na Comissão, os nomes surgidos são 
indicados ao orientador do discernimento com a indicação numérica. Enfim, a lista dos 
irmãos votados com a soma total das indicações surgidas nas Comissões será apresentada 
à Assembleia capitular. Procedimento análogo será adotado para o discernimento da figura 
do Vigário do Reitor-Mor”. 
 
MOTIVAÇÕES 
Tem-se como oportuno fazer emergir de modo transparente os candidatos para a eleição 
do Reitor-Mor e do Vigário do Reitor-Mor. Não é aconselhável que o discernimento sobre 
estas duas figuras seja feito nas Regiões, mas em grupos de irmãos capitulares 
especialmente constituídos.  
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 2 
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10. Modificação de Const. 128 sobre a reeleição 
do Reitor-Mor para um segundo sexênio 

 
 
 
Solicitação de introduzir uma modificação nas Constituições a respeito da elegibilidade do 
Reitor-Mor para um segundo sexênio. 
 
PROPOSTA 
Propõe-se modificar o art. 128 das Constituições eliminando a palavra “consecutivo”. 
 
Modificação do artigo 128 
“O Reitor-Mor é eleito pelo Capítulo-Geral por um período de seis anos e pode ser eleito 
somente para um segundo sexênio. Não pode demitir-se do cargo sem o consentimento da 
Sé Apostólica”. 
 
MOTIVAÇÕES 
Tem-se por oportuno esclarecer que o Reitor-Mor pode ser eleito como Reitor-Mor por não 
mais do que dois sexênios, tendo presente a orientação geral do Código de Direito 
Canônico sobre a temporariedade dos cargos nos Institutos de vida consagrada, como 
também a norma já adotada no nosso direito próprio para os Superiores nos níveis 
inspetorial e local; e considerando também, de uma parte, o notável trabalho exigido dessa 
elevada responsabilidade e, de outra parte, a aceleração histórica e a grande complexidade 
do momento presente. 

Eliminar do artigo 128 das Constituições a palavra “consecutivo” ajuda a tornar mais claro 
o significado da norma e tira toda ambiguidade do mesmo artigo. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 12 NEGATIVOS: 1 
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11. Modificação de Const. 142 §1 
sobre a reeleição dos Conselheiros gerais 

para um segundo sexênio 
 
 
 
Solicitação de introduzir uma modificação nas Constituições sobre a elegibilidade do Vigário 
do Reitor-Mor, dos Conselheiros de setor e dos Conselheiros regionais para um segundo 
sexênio. 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se modificar o art. 142 §1 das Constituições eliminando a palavra “consecutivo” 
 
Modificação do artigo 142 §1 
“O vigário do Reitor-Mor, os conselheiros de setor e os conselheiros regionais permanecem 
no cargo seis anos e podem ser eleitos somente para um segundo sexênio respectivamente 
no cargo de Vigário do Reitor-Mor, de Conselheiro de setor, de Conselheiro regional, salvo 
o caso previsto no art. 143 das Constituições”. 
 
MOTIVAÇÕES 
Tem-se por oportuno esclarecer que o Vigário do Reitor-Mor, os Conselheiros de setor e os 
Conselheiros regionais possam ser eleitos para o mesmo cargo por não mais de dois 
sexênios respectivamente no encargo de Vigário do Reitor-Mor, de Conselheiro de setor, 
de Conselheiro regional, tendo presente a orientação geral do Código de Direito Canônico 
sobre a temporariedade dos cargos nos Institutos de vida consagrada, como também a 
norma já adotada no nosso direito próprio para os Superiores nos níveis inspetorial e local; 
e considerando também, de uma parte, o notável trabalho exigido de um cargo de nível de 
Conselho geral e, de outra parte, a aceleração histórica e a grande complexidade do 
momento presente (cf. CG25 132). 

Eliminar do artigo 142 §1 das Constituições a palavra “consecutivo” ajuda a tornar mais 
claro o significado da norma e tira toda ambiguidade do mesmo artigo. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 12 NEGATIVOS: 1 
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12. Inserção de um parágrafo em Reg. 127 
sobre a reeleição do Vigário do Reitor-Mor 

e dos Conselheiros gerais 
 
 
 
Solicitação de introduzir um parágrafo no artigo 127 dos Regulamentos a interpretação 
prática dada pelo CG25 sobre o número de sexênios para os quais o Vigário do Reitor-Mor 
e os Conselheiros gerais possam ser eleitos. 
 
 
PROPOSTA 
Propõe-se introduzir um parágrafo no artigo 127 dos Regulamentos gerais, que se refere 
à interpretação dada pelo CG25 ao artigo 142 das Constituições, para que não se perca 
nos documentos capitulares, mas seja codificada pelos próprios Regulamentos (cf. CG25 
132 em nota). Ao mesmo tempo, a fim de completude acrescenta-se também o caso de 
uma possível eleição do Vigário do Reitor-Mor, de um Conselheiro de setor ou de um 
Conselheiro regional como Reitor-Mor. 
 
Artigo Reg. 127 
Acrescentar como terceiro parágrafo do artigo 127 dos Regulamentos gerais o seguinte 
texto: 
“Um Conselheiro Regional não pode ser eleito para um terceiro mandato como Conselheiro 
Regional, mesmo no caso em que seja destinado a uma Região diferente da ou das 
precedentes, mas pode ser eleito como Conselheiro de setor ou Vigário do Reitor-Mor ou 
Reitor-Mor. 
Da mesma forma, um Conselheiro de setor não pode ser eleito para um terceiro mandato 
como Conselheiro de setor, no caso em que seja destinado para um setor diferente do ou 
dos anteriores, mas pode ser eleito como Conselheiro regional ou Vigário do Reitor-Mor ou 
como Reitor-Mor. 
Enfim, o Vigário do Reitor-Mor não pode ser eleito para um terceiro mandato, mas pode ser 
eleito como Conselheiro regional ou como Reitor-Mor”. 
 
MOTIVAÇÕES 
Tem-se por oportuno esclarecer que o Vigário do Reitor-Mor e os demais Conselheiros 
gerais possam ser eleitos para o mesmo cargo por não mais de dois sexênios, 
coerentemente com o que afirmado no art. 142 §1 (modificado) das Constituições. 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 11 NEGATIVOS: 2 
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13. Modificação de Reg. 78 
 
 
 
Solicitar a introdução de uma mudança no artigo, com a intenção de melhorar, nos 
formadores, o conhecimento adequado do Sistema Preventivo e garantir, aos irmãos em 
formação inicial, a liberdade de escolher o guia espiritual. 
 
 
PROPOSTA 
Modificação do artigo Reg. 78 
“As comunidades formadoras tenham um diretor e uma equipe de formadores com 
conhecimento adequado do Sistema Preventivo e preparação específica, sobretudo 
para a direção espiritual”. 
 
 
MOTIVAÇÃO 
A razão da modificação é a necessidade de garantir a liberdade de escolha do guia 
espiritual aos nossos irmãos em formação inicial. 
Percebe-se no texto de nossas Constituições e Regulamentos (e na Ratio), o cuidado para 
salvaguardar a liberdade de escolha do guia espiritual, mas a linguagem usada tende a dar 
peso à escolha do diretor da comunidade como guia espiritual: o diretor é “ordinariamente” 
o guia; é proposto, não imposto; seu papel é como o do mestre dos noviços... especialmente 
em áreas onde prevalece um modelo de formação que, concentrando-se excessivamente 
no comportamento e na conformidade exterior, leva facilmente ao medo e à falta de 
abertura sincera; isso tende a ser mal interpretado, tanto por quem exerce o serviço da 
autoridade quanto por quem vive a formação inicial, gerando formas de pressão que não 
são óbvias, mas muito influentes, que reduzem a liberdade de escolha do guia espiritual. 
Esse foi um dos pontos emersos muito claramente da pesquisa sobre acompanhamento 
pessoal salesiano realizada em 2017. 
A modificação proposta não altera em nada nossa venerável tradição salesiana. O diretor 
salesiano continua sendo o guia espiritual da comunidade; tem uma responsabilidade 
especial em relação a cada irmão, a quem encontra no colóquio (Const. 70, Reg. 79); 
certamente pode oferecer o serviço de orientação espiritual àqueles que lho solicitam. O 
Sistema Preventivo convida-o a conquistar a confiança daqueles que lhe foram confiados, 
sem precisar exigi-la segundo uma norma. Ter confiança e ser dignos de confiança não 
deriva de nenhuma regra ou cargo, mas da qualidade do nosso ser, da nossa autenticidade 
humana e espiritual. 
Queremos caminhar para uma mais corajosa e generosa encarnação do espírito do 
Sistema Preventivo, um espírito que está admiravelmente incorporado na carta de Roma 
de 1884 e na frase gravada na cruz da profissão perpétua: Studia di farti amare (Procura 
fazer-te amar). 
 
 
Conselheiros gerais 
 

VOTAÇÃO Presentes: 13 POSITIVOS: 12 NEGATIVOS: 1 
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