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PROÊMIO 
 
Diversos são os caminhos oferecidos aos cristãos para viver a fé de seu Batismo. Alguns, movidos 
pelo Espírito Santo e atraídos pela figura de Dom Bosco, realizam o ideal de “trabalhar com ele” 
vivendo na condição laical ou clerical o mesmo carisma da Sociedade de São Francisco de Sales. 
 
Desde o início, Dom Bosco pensou em organizar os colaboradores de sua obra: convidou leigos, 
homens e mulheres, e membros do clero diocesano, a “cooperar” na missão pela salvação dos 
jovens, sobretudo, daqueles pobres e abandonados. 
 
Em 1876, ele definiu, claramente, o projeto de vida com o “Regulamento dos Cooperadores 
Salesianos” por ele escrito e, sucessivamente, aprovado pela Igreja. Hoje, os Salesianos 
Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras estão difundidos e trabalham a nível mundial. 
 
O texto atual descreve o Projeto de Vida Apostólica. Oferece um autêntico caminho de 
santificação «por exercitar a caridade no trabalho pela salvação das almas». Os Salesianos 
Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras confiam na fidelidade de Deus Pai, que os chamou. 
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« Não fostes vós que me escolhestes, 
mas eu vos escolhi e vos constitui  
para que vades e produzais fruto, 

e o vosso fruto permaneça.» 
(Jo  15,16). 

 
CAPÍTULO I O SALESIANO COOPERADOR E A SALESIANA COOPERADORA, NA FAMÍLIA 

SALESIANA E NO MUNDO 
 
Art. 1 O Fundador: um homem enviado por Deus 
 
Para contribuir para a salvação da juventude, “a porção mais delicada e mais preciosa da 
sociedade humana”, o Espírito Santo, com a intervenção maternal de Maria, suscitou São João 
Bosco, o qual fundou a Sociedade de São Francisco de Sales (1859), junto com Santa Maria 
Domingas Mazzarello, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora (1872), e, com a mesma energia 
apostólica do carisma salesiano, constituiu, oficialmente, a "Pia União dos Salesianos 
Cooperadores ", como terceiro ramo da Família (1876), unida à Sociedade de São Francisco de 
Sales, também denominada Sociedade Salesiana de São João Bosco ou Congregação Salesiana. 
 
O Espírito Santo formou em São João Bosco um coração de pai e de mestre, capaz de dedicação 
total, inspirando-lhe um método educativo permeado pela caridade do Bom Pastor 
 
Art. 2 Os Salesianos Cooperadores: uma vocação específica na Igreja 
 
§ 1.  Comprometer-se como Salesiano Cooperador é responder à vocação apostólica salesiana, 
dom do Espírito, assumindo um modo específico de viver o Evangelho e de participar da missão da 
igreja. É uma escolha livre, que qualifica a existência. 
 
§ 2. Cristãos católicos de qualquer condição cultural e social podem percorrer este caminho. Eles 
sentem-se chamados a viver a vida de fé comprometida no dia-a-dia, caracterizada por duas 
atitudes: 

a) sentindo Deus como Pai e Amor que salva; encontrar em Jesus Cristo o Filho Unigênito, 
apóstolo perfeito do Pai; viver em intimidade com o Espírito Santo, animador do povo de 
Deus no mundo; 

b) sentir-se chamado e enviado a uma missão concreta: contribuir para a salvação da 
juventude, comprometendo-se na mesma missão juvenil e popular de Dom Bosco.1 

 
Art. 3 Vocação única: duas maneiras de vivê-la 
 
§ 1. Dom Bosco idealizou a Associação dos Salesianos Cooperadores aberta tanto para leigos 
quanto para o clero secular. 
 
§ 2. Os Salesianos Cooperadores leigos realizam o seu compromisso apostólico e vivem o espírito 
salesiano nas situações ordinárias da vida e do trabalho com sensibilidade e características laicais. 
 

                                                 
1
 Cf. RDB IV 
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§ 3. Os Salesianos Cooperadores Bispos, Sacerdotes ou Diáconos seculares realizam o próprio 
ministério inspirando-se na caridade pastoral de Dom Bosco, modelo de vida sacerdotal que 
privilegia o compromisso com os jovens e com os ambientes populares2. 
 
Art. 4 A Associação na Igreja 
 
§ 1. A Associação dos Salesianos Cooperadores é aprovada pela Sé Apostólica como Associação 
pública de fiéis e participa do patrimônio espiritual da Sociedade de São Francisco de Sales. Os 
membros colaboram, ativamente, na sua missão, em nome da Igreja, sob a autoridade do Reitor-
Maior, como sucessor de Dom Bosco, em espírito de fidelidade aos Pastores e em colaboração 
com outras forças eclesiais. 
 
§ 2. Os Salesianos Cooperadores manifestam uma devoção filial ao Sumo Pontífice. 
 
§ 3. A Associação dos Salesianos Cooperadores goza de personalidade jurídica eclesiástica pública3. 
Tem sua sede central em Roma. 
 
Art. 5 A Associação na Família Salesiana 
 
A Associação dos Salesianos Cooperadores é um dos grupos da Família Salesiana. Juntamente com 
a Sociedade de São Francisco de Sales, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e outros grupos 
oficialmente reconhecidos4, é portadora da comum vocação salesiana, corresponsável pela 
vitalidade do Projeto de Dom Bosco na Igreja e no mundo. 
 
A Associação traz para a Família Salesiana os valores específicos da sua condição secular, no que 
diz respeito à identidade e autonomia própria de cada grupo. Vive uma relação particular de 
comunhão com a Sociedade de São Francisco de Sales que, por vontade do Fundador, tem na 
Família um papel específico de responsabilidade. 
 
Art. 6 Os Salesianos Cooperadores: Salesianos no mundo 
 
Os Salesianos Cooperadores vivem a sua fé em sua própria realidade secular. Inspirando-se no 
projeto apostólico de Dom Bosco, sentem viva a comunhão com os outros membros da Família 
Salesiana. Comprometem-se na mesma missão juvenil e popular, de forma fraterna e associada. 
Agem para o bem da Igreja e da sociedade, de forma adequada às exigências educativas do 
território e de suas próprias possibilidades concretas5. 
 
  

                                                 
2
 Cf. CIC can. 278. 

3
 Cf. CIC, can. 313 

4
 Cf. ACS 304, 57-61 

5
 Cf. PASCUAL CHÁVEZ, Carta d’Identità della Famiglia Salesiana. Roma 2012. 
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« vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo.  
Brilhe a vossa luz diante dos homens,  
para que vejam as vossas boas obras  

e glorifiquem vosso Pai que está nos céus.» 
 (Mt  5,13°. 16). 

 
CAPÍTULO II COMPROMISSO APOSTÓLICO DO SALESIANO COOPERADOR E DA 

SALESIANA COOPERADORA 
 
Art. 7 Testemunho das bem-aventuranças 
 
O estilo de vida do Salesiano Cooperador, marcado pelo espírito das Bem-aventuranças, o 
compromete a evangelizar a cultura e a vida social6. Por esta razão, enraizado em Cristo e 
consciente de que todos os batizados são chamados à perfeição do amor, vive e testemunha: 

- uma vida segundo o Espírito como uma fonte de alegria, de paz e de perdão; 
- a liberdade, em obediência ao plano de Deus, apreciando o valor e a autonomia próprios 

das realidades seculares, comprometendo-se a orientar, sobretudo, no serviço às pessoas; 
- a pobreza evangélica, administrando os bens que lhe são confiados, com critérios de 

sobriedade e de partilha, à luz do bem comum; 
- a sexualidade de acordo com uma visão evangélica de castidade, marcada pela delicadeza 

e uma vida de casado ou de solteiro, íntegra, alegre e centrada no amor; 
- a misericórdia, que abre o coração para todas as misérias materiais e morais e motiva para 

trabalhar com caridade pastoral; 
- a justiça, para construir um mundo mais fraterno que reconhece e promove os direitos de 

todos, especialmente dos mais fracos; 
- a vontade decidida de serem construtores da paz em um mundo abalado pela violência e 

pelo ódio de classe.  
 
Este caminho de amor a Deus e aos outros é um caminho seguro para a santidade. 

 
Art. 8 Compromisso apostólico 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores realizam, em primeiro lugar, o seu apostolado, através dos 
compromissos diários. Seguem Jesus Cristo, Homem perfeito, enviado pelo Pai para servir os 
homens no mundo. Para isso, comprometem-se a realizar o ideal evangélico do amor a Deus e ao 
próximo, nas condições ordinárias da vida7. 
 
§ 2. Animados pelo espírito salesiano, dedicam uma atenção privilegiada aos jovens, 
especialmente, aos mais pobres ou a vítimas de qualquer forma de marginalização, exploração e 
violência, para aqueles que se encaminham ao mundo do trabalho e a quantos aparentam sinais 
de uma vocação específica. 
 
§ 3. Promovem e defendem o valor da família8 como núcleo fundamental da sociedade e da Igreja 
e se comprometem a construí-la como “Igreja doméstica9”. Os Salesianos Cooperadores casados 

                                                 
6
 Cf. ChL 16; Cf. Vat. II GS 72. 

7
 Cf. Vat II, GS 45. 

8
 Cf. ChL 40 
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vivem no Matrimônio a sua missão de ''cooperadores do amor de Deus criador'' e ''primeiros e 
principais educadores dos filhos'', segundo à pedagogia da bondade, própria do Sistema 
Preventivo. 
 
§ 4. Estão atentos à Doutrina Social da Igreja e à comunicação social para promover caminhos 
educativos. 
 
§ 5. Promovem a atividade missionária da Igreja e se comprometem com a educação à 
mundialidade como abertura ao diálogo entre as culturas. 
 
Art. 9 A tarefa da educação cristã 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores, como Dom Bosco, levam por toda parte o compromisso de 
educar e evangelizar10, para formar "bons cristãos, honestos cidadãos, e um dia, felizes habitantes 
do Céu", conscientes de estarem sempre no caminho para uma maior maturidade humana e 
cristã. 
 
§ 2. Compartilham com os jovens o gosto de viver, autenticamente, os valores da verdade, 
liberdade, justiça, sentido do bem e serviço. 
 
§ 3. Educam os jovens a encontrar, na fé e nos Sacramentos, o Cristo ressuscitado, para encontrar 
Nele o sentido da vida, para crescer como homens e mulheres novos. 
 
§ 4. Comprometem-se a ajudar os jovens a amadurecer uma projeção de vida que testemunhe a 
sua presença cristã e salesiana na Igreja e na sociedade. 
 
Art. 10 A pedagogia da bondade  
 
Os Salesianos Cooperadores em seu compromisso educativo: 
 
§ 1. Adotam o "Sistema Preventivo" de Dom Bosco, experiência espiritual e educativa que é 
baseada na razão, na religião e no afeto; 
 
§ 2. Promovem um ambiente familiar no qual o diálogo constante, a presença animadora, o 
acompanhamento pessoal e a experiência de grupo ajudam a perceberem a presença de Deus; 
 
§ 3. Promovem o bem e educam ao amor pela vida, à responsabilidade, à solidariedade, à partilha, 
à sinergia e à comunhão; 
 
§ 4. Apelam aos recursos interiores da pessoa e acreditam na ação invisível da graça. Contemplam 
cada jovem com otimismo realista, convencidos do valor educativo da experiência de fé. Sua 
relação com os jovens é inspirada por um amor maduro e acolhedor. 
 
 
Art. 11 Atividades típicas 

                                                                                                                                                                  
9
 Vat. II, LG 11. 

10
 Cf. ACS 290, luglio 1978: E. Viganò, Il progetto educativo salesiano, 25-35 
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Os Salesianos Cooperadores estão abertos a várias formas de Apostolado. Entre elas, privilegiam a 
vida familiar, além de seu próprio trabalho e a vida associativa11: 

- a catequese e a formação cristã; 
- a motivação de grupos e movimentos juvenis e familiares; 
- a colaboração em centros educativos e escolares; 
- o serviço social entre os pobres; 
- o compromisso na comunicação social; 
- a cooperação na pastoral vocacional; 
- o trabalho missionário; 
- a colaboração ao diálogo ecumênico e inter-religioso; 
- o testemunho da própria fé no serviço sócio-político; 
- o desenvolvimento da Associação. 

 
Art. 12 Modalidade e estruturas nas quais operar 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores participam na missão da Associação na Igreja e revigoram-na com 
os seus empenhos e com o envolvimento de outras pessoas. 
 
§ 2. Normalmente as atividades dos Salesianos Cooperadores se desenvolvem dentro de um 
espírito de colaboração e cooperação, nas estruturas nas quais a condição secular oferece-lhes 
maiores possibilidades de inserção significativa: civis, culturais, socioeconômicas, políticas, 
eclesiais e salesianas12. 
 
§ 3. Os Salesianos Cooperadores podem realizar os seus compromissos apostólicos em obras, 
geridas, independentemente, pela Associação e mediante iniciativas correspondentes às 
necessidades mais urgentes do território. 
 
  

                                                 
11

 Cf. RDB IV,1; Vat. II LG 35; CDCC 904-906; cf.. RDB IV, 2-5. 
12

 MB XVII, 25; cf CIC, can 305; ChL 42. 
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« aquilo que aprendestes, recebestes, 
ouvistes e observastes em mim,  

isto praticai, e o Deus da paz estará convosco » 
(Fil  4,9). 

 
CAPÍTULO III O ESPÍRITO SALESIANO DO SALESIANO COOPERADOR E DA SALESIANA 

COOPERADORA 
 
Art. 13 Preciosa herança 
 
Guiado pelo Espírito Santo, Dom Bosco viveu e transmitiu aos membros da sua Família um estilo 
original de vida e ação: o espírito salesiano13. 
 
O espírito salesiano é uma típica experiência evangélica, que tem a sua fonte no coração do 
próprio Cristo, que impele ao dom e ao serviço quantos o vivem. 
 
Alimenta-se no compromisso da caridade apostólica, princípio interior dinâmico, que unifica a 
paixão por Deus e a paixão pelo próximo. 
 
Se expressa em uma espiritualidade sacramental, que se concretiza no viver com alegria e 
otimismo o cotidiano e em um serviço responsável na comunidade eclesial e na sociedade civil. 
 
Requer uma exigente "metodologia ascética" expressa por um rosto sereno e alegre como 
resposta à solicitação de Dom Bosco: “trabalho e  temperança”. 
 
Art. 14 Experiência de fé comprometida 
 
§ 1. O Salesiano Cooperador acolhe o espírito salesiano como dom do Senhor à Igreja e o faz 
frutificar segundo sua condição, laical ou ministerial. Participa da experiência carismática de Dom 
Bosco e se compromete a promover o humanismo salesiano construindo razões de esperança e 
perspectivas de futuro para a pessoa e a sociedade14. 
 
§ 2. Vivendo a espiritualidade Salesiana, promove uma experiência "prática" de comunhão 
eclesial. 
 
§ 3. O Salesiano Cooperador confia na Virgem Imaculada e Auxiliadora como guia de sua vocação 
apostólica: ser verdadeiro "Cooperador de Deus" na realização de Seu plano de salvação. Pede à 
Maria, Auxiliadora e Mãe do Bom Pastor, a ajuda e a força necessária para salvação, sua e dos 
jovens. O dia a dia confiado à Maria caracteriza a espiritualidade salesiana. 
 
Art. 15 Centralidade do amor apostólico 
 
§ 1. O coração do espírito salesiano é a caridade apostólica e pastoral. Ela torna presente entre os 
jovens a misericórdia do Pai, o amor salvífico de Cristo e a força do Espírito Santo. Dom Bosco 
expressou-a no mote: "Da mihi animas, cetera tolle". Manifestou-a, em nome dos “Salesianos", 

                                                 
13

 Cf. Carta d’ identità, 37. 
14

 Cf. Carta d’ identità, 15-17. 
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escolhendo como patrono São Francisco de Sales, modelo de humanismo cristão, de dedicação 
apostólica e de amabilidade, e promotor da espiritualidade dos leigos.  
 
§ 2. Esta caridade é para os Salesianos Cooperadores um dom de Deus, que os une a Ele e aos 
jovens. E é inspirada na solicitude maternal de Maria, que os sustenta no seu testemunho diário. 
 
Art. 16 Presença salesiana no mundo 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores sentem-se "intimamente solidários" com a sociedade em que 
vivem e na qual são chamados a ser luz, sal e fermento. Acreditam nos recursos interiores da 
pessoa. Compartilham os valores de sua cultura e se comprometem, para que ela seja guiada pelo 
humanismo cristão. Promovem as novidades com senso crítico cristão. Integram em suas vidas, 
"tudo o que é bom 15”, colocando-se à escuta, sobretudo, dos jovens no discernimento dos sinais 
dos tempos. 
 
§ 2. Diante dos desafios16 e dificuldades socioculturais, assumem uma atitude crítica e construtiva. 
Comprometem-se a difundir na sociedade uma cultura cristã e ética da acolhida e da 
solidariedade. 
 
Art. 17 Estilo de ação 
 
Os Salesianos Cooperadores vivem como "bons cristãos e honestos cidadãos”, santificam sua 
existência no cotidiano e baseiam suas ações na união com Deus. Acreditam no valor da vida, da 
gratuidade, da fraternidade e do fazer-se próximo. Cultivam aquelas atitudes que favoreçam a 
educação às alegrias diárias, e as comunicam aos outros. 
 
Art. 18 Estilo de relacionamento 
 
Os Salesianos Cooperadores, inspirando-se no Sistema Preventivo de Bom Bosco, em seus 
relacionamentos, praticam a “amorevolezza” como sinal do amor de Deus, e instrumento para 
despertar a sua presença no coração de quantos encontram. Estão prontos a dar o primeiro passo 
e acolher, sempre, aos outros com bondade, respeito e paciência. Tendem a despertar relações de 
confiança e amizade por criar uma atmosfera familiar feito de simplicidade e afeto. São agentes da 
paz e buscam no diálogo o esclarecimento, o consenso e a concordância. 
 
Art. 19 Estilo de oração  
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores estão convencidos de que sem a união com Jesus Cristo, não 
podem fazer nada17. Invocam o Espírito Santo que lhes ilumina e dá força dia após dia. Sua oração, 
fundamentada na Palavra de Deus, é simples e confiante, alegre e criativa, impregnada de ardor 
apostólico aderente à vida e nela se prolonga. Para nutrir a vida de oração os Salesianos 
Cooperadores recorrem a fontes espirituais oferecidos pela Igreja, pela Associação e pela Família 
Salesiana. Participam, ativamente, na liturgia, valorizam as formas de piedade popular que 
enriquecem as suas vidas espirituais.

                                                 
15

 1 Tes 5,21 
16

 Cf. Vat. II, GS 4,11. 
17

 Cf. Gv 15,5; Vat. II, AA 4. 
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§ 2. Revigoram a sua fé na experiência sacramental. Encontram na Eucaristia o alimento da sua 
caridade apostólica. Na reconciliação encontram a misericórdia do Pai, que proporciona às suas 
vidas uma dinâmica e contínua conversão e os faz crescer na capacidade de perdoar. 
 
§ 3. Reforçam a sua vida interior e apostólica com momentos de espiritualidade, programados, 
também, pela Associação. 
 
Art. 20 Em comunhão com Maria Auxiliadora e com nossos santos 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores, como Dom Bosco, nutrem um amor filial por Maria 
Auxiliadora, Mãe da Igreja e da humanidade18. Ela cooperou na missão salvífica do Salvador e 
continua a fazê-lo, também hoje, como Mãe e Auxiliadora do povo de Deus. É guia especial da 
Família Salesiana. Dom Bosco confiou a Ela os Salesianos Cooperadores, para que recebam a 
proteção e inspiração na missão. 
 
§ 2. Dedicam-se, com particular afeto a São José, Patrono da Igreja universal. Recorrem 
confiantes à intercessão de São João Bosco, "pai e mestre" dos jovens, e de toda a Família 
Salesiana. 
 
§ 3. Entre os modelos de vida apostólica, veneram, com predileção, São Francisco de Sales, 
Santa Maria Domingas Mazzarello, Beata Alexandrina Maria da Costa, Mamãe Margarida e os 
outros santos, beatos e veneráveis da Família Salesiana. O conhecimento de suas vidas é fonte 
de inspiração e oração. 
 

                                                 
18

 Cf. Carta d’ identità, 51-53. 
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« Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, 
que leveis uma vida digna da vocação à qual fostes chamados, 
com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, 

suportando-vos, mutuamente, com caridade. 
Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. » 

(Ef 4,1-3). 
 
CAPÍTULO IV SALESIANO COOPERADOR E SALESIANA COOPERADORA EM COMUNHÃO 

E COLABORAÇÃO 
 
Art. 21 Irmãos e irmãs em Dom Bosco 
 
A comunhão vocacional apostólica e a pertença a mesma Associação tornam os Salesianos 
Cooperadores irmãos e irmãs espirituais. “Unidos num só coração e numa só alma”, vivem, de 
fato, a comunhão com os vínculos característicos do espírito de Dom Bosco. 
 
Participam com alegria da “vida de família” da Associação para conhecerem-se, crescer juntos, 
trocar experiências de fé e elaborar projetos apostólicos. Promovem a vida associativa, 
acolhendo-se reciprocamente19. 
 
Art. 22 Corresponsabilidade na missão 
 
§ 1. O Salesiano Cooperador sente-se responsável pela missão comum e a desenvolve segundo 
as suas próprias condições de vida, competência e possibilidades, dando-lhe seu válido 
sustento. Compartilham na Associação a corresponsabilidade educativa e evangelizadora. 
 
A cada um é solicitado participar das reuniões de programação e avaliação das várias atividades 
e para a escolha dos responsáveis. 
 
Se chamado a ocupar um encargo de responsabilidade, se compromete a desenvolve-lo com 
fidelidade e espírito de serviço. 
 
§ 2. Com responsabilidade e sentido de pertença, cada Salesiano Colaborador, sustenta a 
autonomia econômica da Associação para que ela possa desenvolver a sua missão20. 
 
Art. 23 Participação e laços com os grupos da Família Salesiana 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores, fiéis às indicações de Dom Bosco, sabem que «as forças 
débeis, quando unidas, tornam-se fortes e que, se um barbante sozinho, facilmente, se rompe, 
é muito difícil romper três deles unidos»21, perseveram na comunhão e na colaboração com os 
outros grupos da Família Salesiana mediante o conhecimento e a informação recíproca, a ajuda 
mútua espiritual e formativa, e o envolvimento nos compromissos apostólicos comuns, no 
respeito da identidade e da autonomia de cada um22. 
 

                                                 
19

 Cf. RDB V, 7 e VII, 4-5. 
20

 Cf. Carta d’ identità, 34-35. 
21

 Cf. RDB I 
22

 Cf. Ibid VI,1. 
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§ 2. A participação nas Consultas da Família Salesiana23 nos diversos níveis e, em união com as 
estruturas pastorais da Igreja e as instituições civis, favorecem a pesquisa comum de novas 
iniciativas. A missão salesiana promove e testemunha a riqueza da herança espiritual e 
apostólica recebida. 
 
§ 3. Os Salesianos Cooperadores se sentem próximos de todos os grupos pertencentes à Família 
Salesiana, posto que, todos são herdeiros do carisma e do espírito salesiano. 
 
Estão abertos e promovem toda forma de colaboração, particularmente, com os grupos de 
leigos, respeitando a identidade e a autonomia de cada um. 
 
Art. 24 O ministério do Reitor-Mor 
 
§ 1. O Reitor-Mor da Sociedade de São Francisco de Sales é o sucessor de Dom Bosco24. Por 
vontade explícita do Fundador é o Superior da Associação e nela desenvolve a função de 
Moderador supremo. Garante a fidelidade ao Projeto do Fundador e promove o seu 
crescimento. 
 
§ 2. Em seu ministério, exercitado, também, pelo seu Vigário ou pelo Coordenador Mundial, se 
vale, ordinariamente, do Conselho Mundial com a Secretaria Executiva Mundial, sobretudo, 
para animar toda a Associação e coordenar as iniciativas formativas e apostólicas. 
 
§ 3. Os membros da Associação nutrem pelo Reitor-Mor sentimentos de sincero afeto e 
fidelidade as suas orientações. 
 
Art. 25 Laços particulares com a Sociedade de São Francisco de Sales e com o Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora 
 
A Associação dos Salesianos Cooperadores tem com a Sociedade de São Francisco de Sales um 
“vinculo de união estável e segura25”, e laços carismáticos particulares com o Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora. 
 
Cada comunidade salesiana (SDB e FMA), inspetorial e local, sente-se envolvida na tarefa 
desejada por Dom Bosco, de "apoiar e incrementar " a Associação, contribuir para a formação 
de seus membros, tornar conhecido e promover os seus Projetos de Vida Apostólica26. 
  

                                                 
23

 Cf. Ibid., 64. 
24

 Cf Carta d’ identità, 22; cf. RDB V, 3. 
25

 RDB II; V, 3. 
26

 Cf. Regolamenti SDB 38 



 

ESTATUTO               19 
 

Art. 26 O serviço apostólico dos Delegados e das Delegadas 
 
§ 1. Na Associação, os Delegados e Delegadas, em qualquer nível, fazem parte, de fato, de 
direito e com a voz ativa, do respectivo Conselho, garantem o «vínculo de união segura e 
estável» com o espírito salesiano e compartilham a experiência carismática e espiritual do 
Fundador. 
 
Em fidelidade criativa a Dom Bosco, estão empenhados a oferecer a própria contribuição 
específica, também, na participação nas tarefas e nas decisões colegiadas da Associação. 
 
§ 2. Estimulam a responsabilidade dos Conselhos e solicitam a autonomia organizativa na 
comunhão carismática com a Sociedade de São Francisco de Sales e com o Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora. 
 
§ 3. Oferecem um serviço de orientação espiritual, educativa e pastoral para sustentar um 
apostolado mais eficaz dos Salesianos Cooperadores no território27. 
 
  

                                                 
27

 Cf. RDB V, 5. 
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« Que o Senhor vos faça crescer e avantajar na caridade mútua 
e para com todos os homens, como é o nosso amor para convosco. 

Que Ele confirme os vossos corações, e os torne irrepreensíveis 
e santos na presença de Deus, nosso Pai, 

por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos! » 
 (1 Tess 3,12-13). 

 
CAPÍTULO V PERTENÇA E FORMAÇÃO DO SALESIANO COOPERADOR E DA SALESIANA 

COOPERADORA 
 

Art. 27 Entrada na Associação 
 
§ 1. O compromisso de se tornar Salesiano Cooperador exige uma escolha pessoal, livre, 
gradual, motivada, amadurecida sob a ação do Espírito Santo e acompanhada pelos 
responsáveis. 
 
A pessoa que deseja fazer parte da Associação aceita um processo de formação, que deve 
corresponder aos conteúdos fundamentais do Projeto de Vida Apostólica e leva em conta a sua 
experiência pessoal. Se garante, assim, uma formação institucional e ao mesmo tempo 
personalizada. Tal itinerário será adaptado pelos responsáveis da Associação. 
 
§ 2. Quando o Aspirante alcançar uma suficiente assimilação do carisma salesiano, reconhecida 
pelos responsáveis do Centro local, apresenta o seu pedido de admissão. Exige-se que tenha 
atingido a maioridade. 
 
§ 3. A pertença à Associação inicia-se com a Promessa Apostólica pessoal com a qual se 
expressa o desejo de viver os compromissos batismais à luz do Projeto de Vida Apostólica. 
 
Art. 28 Valor da pertença 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores estão conscientes de que a pertença à Associação alimenta a 
experiência de fé e de comunhão eclesial. Representa, também, um elemento vital para o 
sustento da própria vocação apostólica. 
 
§ 2. A pertença necessita de sinais concretos que se exprimem, seja na participação ativa na 
vida da Associação, seja na presença adequada à realidade de vida e de compromisso 
profissional do associado. 
 
Art. 29 Responsabilidade e iniciativa para a formação 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores são os primeiros responsáveis pela sua própria formação, 
humana, cristã, salesiana e profissional. 
 
§ 2. A Associação promove e sustenta a formação pessoal e de grupo através da ação de 
Salesianos Cooperadores qualificados, Delegados e Delegadas, e de outros membros da Família 
Salesiana. 
 
 
 



 

ESTATUTO               22 
 

 
Art. 30 Fidelidade aos compromissos assumidos 
 
§ 1. Com a Promessa Apostólica o Salesiano Cooperador responde a um chamado que dura por 
toda a vida e que se expressa no dia a dia com o testemunho, o apostolado, e as várias formas 
de serviço.  Coloca-se com disponibilidade a serviço da missão da Igreja, vivendo com 
autenticidade o carisma salesiano. Colabora com empenho em iniciativas promovidas por 
outras organizações eclesiais, religiosas e civis. Sua fidelidade é sustentada pelo afeto e pela 
solidariedade dos membros da Associação e da Família Salesiana. 
 
§ 2. Para consolidar o valor da pertença à Associação e através desta à Família Salesiana, os 
compromissos associativos assumidos com a Promessa Apostólica devem ser renovados 
segundo a modalidade mais oportuna estabelecida pelo Regulamento. 
 
Art. 31 Saída da Associação 
 
§ 1. O Salesiano Cooperador ou a Salesiana Cooperadora, que por escolha pessoal pretende 
deixar de fazer parte da Associação, comunicará sua decisão ao Conselho local com uma 
declaração escrita. O Conselho Local enviará cópia da declaração ao Conselho Provincial. 
 
§ 2. A decisão de desligar da Associação um dos seus membros por graves motivos, deverá ser 
tomada pelo Conselho Provincial, sob pedido motivado pelo Conselho Local, em espírito de 
caridade e de clareza, depois de ter verificado um estilo de vida não coerente com os deveres 
fundamentais expressos no Projeto de Vida Apostólica. Esta decisão é comunicada ao 
interessado por escrito. 
 
Art. 32 Significado e fórmula da Promessa Apostólica 
 
§ 1. O sentido e o escopo da Promessa é de exprimir o desejo de viver o Batismo segundo o 
Projeto de Vida Apostólica. O próprio Dom Bosco propunha a Promessa como expressão 
apostólica da vocação salesiana na sociedade. 
 
§ 2. A Promessa28 
«Ó Pai, Te adoro porque és bom e a todos ama. 
Te agradeço por ter me criado e redimido, por ter me chamado para fazer parte da sua Igreja e 
fazer-me conhecer nela a Família apostólica de Dom Bosco, que vive para Ti a serviço dos jovens 
e das classes populares. 
Atraído pelo Teu Amor misericordioso, quero amar-Te, ainda mais, fazendo o bem. 
Por isto, PROMETO empenhar-me a viver (como presbítero) o Projeto de Vida Apostólica da 
Associação dos Salesianos Cooperadores, isto é: 

- ser fiel discípulo de Cristo na Igreja Católica; 
- trabalhar no teu Reino, especialmente, pela promoção e pela salvação dos jovens; 
- aprofundar e testemunhar o espírito salesiano; 
- colaborar, em comunhão de Família com as iniciativas apostólicas da Igreja Local. 

Dai-me ó Pai, a força do teu Espírito, para que eu saiba ser testemunha fiel deste compromisso. 

                                                 
28 A presente fórmula poderá ser adaptada segundo às diversas situações, para que sejam respeitados os conteúdos. Quando se 

renova a Promessa se diz: “renovo a promessa de …” 
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Maria Auxiliadora, Mãe da Igreja, me assista e me guarde nesta escolha de vida. Amém». 
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« Como bons administradores da multiforme graça de Deus,  
cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu.» 

(1 Pt 4,10). 
 

CAPÍTULO VI  ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
 
Art. 33 As razões da organização 
 
Os Salesianos Cooperadores, chamados a viverem em sociedade e na Igreja a sua vocação 
apostólica, possuem uma adequada estrutura organizacional.  A Associação, da qual fazem 
parte, é o instrumento para viver a missão e a comunhão segundo este Projeto de Vida 
Apostólica. 
 
Art. 34 Organização flexível 
 
A Associação, fiel a vontade do Fundador, possui uma estrutura flexível e funcional, com base 
em três níveis de governo: Local, Provincial e Mundial. 
Com esta organização assegura a eficácia da sua ação no território e a abertura à universalidade 
da comunhão e da missão. 
 
Art. 35 Governo e animação nos níveis local, provincial e mundial 
 
A Associação, ressalvada a autoridade do Reitor-Mor, representado, normalmente, pelo seu 
Vigário, ou por um seu delegado, é confiada para o seu próprio governo e para animação aos 
Conselhos, Locais, Provinciais e Mundiais, que incluem, também, a presença, de membros 
religiosos nomeados pelos Inspetores e pelas Inspetoras para os Conselhos Locais e 
Provinciais, e pelo Reitor-Mor para o Conselho Mundial. 
 
A representação legal da Associação é confiada ao Coordenador do respectivo Conselho. 
 
Art. 36 No nível local 
 
§ 1. O núcleo fundamental da realidade associativa é o Centro Local. Ordinariamente, agrupa os 
Salesianos Cooperadores que operam em um determinado território. Cada Centro tem um 
Delegado ou uma Delegada nomeados pelo respectivo Inspetor ou Inspetora. O Centro é ereto, 
preferencialmente, junto à uma obra dos Salesianos de Dom Bosco ou das Filhas de Maria 
Auxiliadora. 
 
§ 2. Os Centros Locais são dirigidos, colegiadamente, por um Conselho Local eleito por todos os 
membros que compõem a Assembleia do Centro Local. O Conselho elege entre os seus 
membros um Coordenador local e define as atribuições específicas dos Conselheiros. Do 
Conselho fazem parte, com voz ativa, o Delegado ou a Delegada. 
 
§ 3. Homens e mulheres de boa vontade, mesmo de outra confissão, religião e cultura, 
simpatizantes do carisma salesiano, podem compartilhar as iniciativas do Centro local e oferecer 
a eles colaboração como “Amigos de Dom Bosco”. 
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Art. 37 No nível provincial 
 
§ 1. Os Centros Locais se organizam em Províncias eretas pelo Reitor Mor, mediante proposta 
do Conselho Mundial. 
 
§ 2. Em consideração ao «vínculo de união» e aos laços carismáticos entre a Associação dos 
Salesianos Cooperadores e os Salesianos de Dom Bosco e as Filhas de Maria Auxiliadora, as 
Províncias se relacionam com a realidade das respectivas Inspetorias. 
 
§ 3. Cada Província tem um Conselho Provincial eleito pelos Conselhos Locais em sede de 
Congresso Provincial, segundo as modalidades previstas no Regulamento do Congresso. 
 
§ 4. O Conselho Provincial se organiza, colegiadamente, elegendo entre os seus membros 
Conselheiros, um Coordenador Provincial. O Conselho, em escrutínio secreto, define as funções 
específicas dos Conselheiros. Cada Conselho Provincial tem entre os seus Conselheiros um 
Delegado e uma Delegada, com voz ativa, nomeados pelo respectivo Inspetor e Inspetora. 
 
§ 5. Para animar a Associação, as Províncias, no respeito a sua autonomia de governo, são 
organizadas em Regiões afins, por língua, cultura e território, com decisão do Reitor-Mor e de 
acordo com o Conselho Mundial. Os Inspetores e as Inspetoras interessados, em comum 
acordo, nomeiam um Delegado Regional e uma Delegada Regional. 
 
Art. 38 No nível mundial 
 
§ 1. O Conselho Mundial é composto: 

- pelo Coordenador Mundial nomeado, diretamente, pelo Reitor-Maior; 
- pelo Delegado Mundial SDB nomeado pelo Reitor-Mor e pela Delegada Mundial FMA 

nomeada pelo Reitor-Mor sob proposta da Madre Geral do Instituto das Filhas de Maria 
Auxiliadora; 

- pelos Conselheiros Mundiais eleitos pelos respectivos Congressos Regionais; 
- pelo Conselheiro Administrador Mundial e pelo Conselheiro Secretário Mundial eleito – 

em escrutínio secreto – pelos próprios Conselheiros. 
 
§ 2. A Secretaria Executiva Mundial (SEM) é formada pelo Coordenador Mundial, pelo 
Administrador Mundial, pelo Secretário Mundial, pelo Delegado Mundial SDB e pela Delegada 
Mundial FMA. 
 
A SEM é funcional para os atos de administração ordinária que não requerem a convocação do 
Conselho Mundial. Internamente, ao Conselho Mundial, assume na Associação a função de 
“Conselho para os Assuntos Econômicos”, em conformidade com o cânone 1280. 
 
§ 3. Os membros do Conselho Mundial permanecem em seus cargos por seis anos. 
 
§ 4. As diretrizes do Conselho Mundial tornam-se executivas com a aprovação do Reitor-Mor. 
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Art. 39 A administração dos bens da Associação 
 
§ 1. A Associação dos Salesianos Cooperadores, como pessoa jurídica eclesiástica pública, está 
capacitada a adquirir, possuir, administrar e alienar bens temporários, à norma de direito. Os 
bens pertencentes à Associação, como tal, são bens eclesiásticos. 
 
§ 2. O Reitor Mor, com o Conselho Mundial, administra os bens da Associação no nível mundial 
e é a autoridade competente para conceder aos Conselhos Locais e Provinciais, as licenças para 
estabelecer os atos de administração extraordinária e para as alienações, que não requerem a 
intervenção da Sé Apostólica29. 
 
§ 3. Os Conselhos, através de um Administrador escolhido internamente, são responsáveis pela 
gestão dos bens da Associação. O Administrador, além disso, predispõe-se, anualmente, à 
prestação de contas financeiras para apresentar ao Conselho de nível superior. 
 
Art. 40 Disposições finais 
 
§ 1. A Associação dos Salesianos Cooperadores é regida pelo presente Estatuto. Outras normas 
estão contidas no Regulamento no nível mundial ou nos Diretórios em vários níveis. 
 

- O Estatuto define a vocação apostólica do Salesiano Cooperador: a identidade, o 
espírito, a missão, a comunhão e os princípios da estrutura organizativa da Associação. 

- O Regulamento contém aqueles pontos práticos que especificam e regulam a ação, a 
metodologia, a estrutura e a organização. Torna os princípios do Estatuto, aos quais está 
condicionado, aplicáveis de forma operativa, na vida cotidiana da Associação. 

- Os Diretórios são disposições particulares da Associação para adaptar o Projeto de Vida 
Apostólica ao funcionamento concreto nas diversas realidades territoriais. São 
aprovados pelos respectivos Conselhos e ratificados pelos Conselhos de âmbito 
imediatamente superior, os quais devem garantir a conformidade com as disposições 
dos Estatutos e do Regulamento. 

 
§ 2. O presente Estatuto poderá ser modificado mediante proposta do Reitor-Mor, do Conselho 
Mundial ou do Conselho Provincial. A proposta de alteração deverá conter a apresentação clara 
e detalhada dos motivos que podem justificar a alteração, definir os objetivos concretos que 
almejam e os princípios nos quais se articula. Cabe ao Superior da Associação avaliar e aceitar a 
proposta de alteração. 
 
O processo de mudança será definido pelo Conselho Mundial, em consenso com o Reitor Mor. 
 
A alteração deverá ser aprovada, sucessivamente, pela maioria absoluta dos participantes do 
Conselho Mundial, do Superior e da Sé Apostólica. 
  

                                                 
29

 Ibid., 1292 § 2. 
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CONCLUSÃO 
 
Art. 41 Um caminho para a santidade 
 
Os Salesianos Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras optam por compartilhar o percurso 
evangélico traçado no presente Projeto de Vida Apostólica: 
 
Comprometem-se, responsavelmente, neste caminho que leva à santidade: a Associação dos 
Cooperadores « é criada para sacudir da apatia em que jazem tantos cristãos, e difundir a 
energia da caridade »30. 
 
O Senhor acompanha com abundância da sua graça todos aqueles que trabalham no espírito do 
"da mihi animas cetera tolle", fazendo o bem à juventude e às classes populares. 
 

                                                 
30

 DB 15 luglio 1886, MB XVIII, 161 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente Regulamento completa o Projeto de Vida Apostólica definido no Estatuto da Associação. 
Oferece indicações e estabelece condições para tornar operativos os princípios expressos no 
Estatuto 
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CAPÍTULO I  COMPROMISSO APOSTÓLICO DO SALESIANO COOPERADOR E DA 
SALESIANA COOPERADORA 

 
Art. 1 Os Salesianos Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras na Igreja. 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores se inserem com disponibilidade e atitude de serviço no estilo 
salesiano, tanto na paróquia, como na diocese. Chamados pela Igreja para um ministério, 
exercem-no, no apoio e no desenvolvimento da pastoral eclesial31.  
 
Vivem sua vocação batismal acolhendo o Sistema Preventivo de Dom Bosco como modo específico 
de exprimir o amor de Deus, com atenção especial aos jovens e às famílias.  
 
§ 2. Os Salesianos Cooperadores promovem a adesão ao ministério da Igreja.  Nas relações com 
os párocos, com os sacerdotes, religiosos e com outros leigos, são marcantes o apreço, a 
solidariedade e a ativa participação nos planos pastorais, particularmente, aqueles juvenis, 
familiares e vocacionais.  
 
Art. 2 Os Salesianos Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras na realidade 

sociocultural 
 
§ 1. Em todos os ambientes de vida, os Salesianos Cooperadores fazem própria a solicitude 
educativa do carisma salesiano, são fiéis ao Evangelho e aos ensinamentos da Doutrina Social da 
Igreja. Atentos aos sinais dos tempos, continuam a obra criadora de Deus e testemunham Cristo 
com a honestidade, a operosidade, a coerência da vida, a missão educativa, a profissionalidade 
séria e atualizada, a partilha na fé nas alegrias, nas dores, e a disponibilidade ao serviço em 
qualquer circunstância. 
 
§ 2. Têm em mente a formação de uma madura consciência crítica para participar, 
responsavelmente, na vida social, nos âmbitos da cultura, da economia e da política. Recusam 
tudo o que provoca e alimenta a injustiça, a opressão, a marginalização e a violência, e agem, 
corajosamente, para remover as causas. 
 
§ 3. Estão atentos e valorizam a dimensão da ética da cultura. Mantém-se, constantemente, 
atualizados sobre a evolução dos meios de comunicação social, sobretudo, pela incidência que 
têm na formação dos jovens, das famílias e das classes populares. 
 
§ 4. Inserem-se, segundo as próprias capacidades e possibilidades, nas estruturas culturais, 
sindicais e sócio-políticas, para alcançar e desenvolver o bem comum. Trabalham, de acordo 
com as exigências evangélicas de liberdade e de justiça, pelo respeito dos direitos humanos e, 
consequentemente, para restaurar e renovar as mentalidades e os costumes, as leis e as 
estruturas dos ambientes em que estão inseridos. 
 
Art. 3 A Associação na realidade civil e eclesial 
 
§ 1. A Associação está atenta, em força do Sistema Preventivo, às solicitações provenientes da 
sociedade civil pela promoção integral da pessoa e dos seus direitos fundamentais. 
 

                                                 
31

 ChL 28. 
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§ 2. A Associação intervém, corajosamente, segundo as indicações do Magistério da Igreja32, 
para promover uma cultura sociopolítica inspirada no Evangelho e para defender os valores 
humanos e cristãos. Ilumina e estimula os Associados a assumir, responsavelmente, os próprios 
compromissos na sociedade. 
 
Os Salesianos Cooperadores se fazem presente portando a peculiaridade do carisma salesiano 
em associações, movimentos e grupos apostólicos, agências educativas, organismos que se 
dedicam ao serviço da juventude e da família, que promovam a solidariedade com os povos em 
vias de desenvolvimento, a justiça e a paz. 
 
§ 3. A Associação segue com particular atenção a realidade do voluntariado social. Adere às 
propostas formativas e participa em iniciativas de organismos de inspiração cristã. 
 
§ 4. A Associação se compromete a favorecer o diálogo intercultural e inter-religioso. 
 
Art. 4 Estruturas nas quais operar 

 
Os Salesianos Cooperadores promovem o surgimento e o funcionamento de obras associativas, 
tonando-se ativos nos ambientes nos quais estão inseridos, de modo particular: 

- nos ambientes civis, culturais, interculturais, sócio econômicos e políticos: atentos à 
educação da juventude, aos direitos humanos e à vida das famílias; 

- nos ambientes eclesiais: oferecendo, em sinergia, responsavelmente, a própria 
colaboração aos bispos e aos párocos, especialmente nas comunidades paroquiais e nos 
organismos de animação diocesana; 

- nos ambientes animados pela Sociedade Salesiana, pelo Instituto das Filhas de Maria 
Auxiliadora ou por outros Grupos da Família Salesiana; 

- nas obras geridas por outras comunidades religiosas e movimentos eclesiais. 
 
Art. 5 Obras diretamente geridas pela Associação ou por membros da Associação. 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores podem desenvolver seu trabalho apostólico em obras geridas 
diretamente pela Associação ou por membros dela. Tais obras devem exprimir nas próprias 
características e nas próprias finalidades o espírito e o carisma salesiano, segundo quanto 
estejam definidos nos respectivos Estatutos. 
 
§ 2. A responsabilidade da gestão estará sempre, diretamente, ligada ao Centro Local que 
promoveu a obra ou aos membros que assumiram, diretamente, a gestão. Neste caso, a 
responsabilidade não envolve os níveis superiores da própria Associação. 
 
A Associação pode empreender o reconhecimento civil, sem fins lucrativos, nas realidades as 
quais considerar oportuno.  

 
  

                                                 
32

 Cf. MB V, p. 573 
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CAPÍTULO II SALESIANOS  COOPERADORES EM COMUNHÃO E COLABORAÇÃO 
 
Art. 6 Espírito de Família 
 
§ 1. Para fazer crescer o senso de pertença à Associação, os Salesianos Cooperadores 
sustentam-se, mutuamente, com a troca de bens espirituais. 
 
§ 2. Manifestam de modo concreto a sua solidariedade humana e cristã aos Salesianos 
Cooperadores doentes e em dificuldades, acompanhando-os, também, com o afeto e a oração. 
 
§ 3. Em comunhão com os Salesianos Cooperadores e benfeitores falecidos e gratos ao seu 
testemunho, rezam por eles e continuam com fidelidade a missão. Rezam por eles, 
particularmente, nas celebrações eucarísticas dedicadas à Mamãe Margarida. 
 
§ 4. Na fidelidade ao Magistério da Igreja e às suas orientações pastorais sobre as temáticas da 
família, a Associação manifesta atenção para com os associados que sofrem as consequências 
de situações de separação e/ou de divórcio. A Associação os acompanha no difícil caminho 
existencial e de fé que percorrem. Tal atitude contribuirá para fortalecer neles o compromisso 
de viver a própria condição confiando na infinita misericórdia do Pai, e conservando um teor de 
vida coerente com os compromissos assumidos com a Promessa Apostólica. 
 
§ 5. A Associação, em espírito de família, se mostra aberta aos religiosos e às religiosas da 
Família Salesiana que por válidas razões deixaram o próprio Instituto e se sentem, sempre, 
ligados ao espírito de Dom Bosco. 
 
Para estes, a entrada oficial na Associação requer a aceitação do Projeto de Vida Apostólica. Se 
a pessoa o requerer, concorda com o (a) Delegado (a) com um caminho de formação. Decidirá, 
também, sobre a modalidade (pública ou privada) de emitir a Promessa Apostólica.  
 
Art. 7 Corresponsáveis na ação 
 
Para que a corresponsabilidade na missão se traduza em corresponsabilidade na ação: 
 
§ 1. Os encargos, no âmbito da Associação, em qualquer nível, são exercidos em espírito de 
serviço segundo os princípios de comunhão, de corresponsabilidade e de cooperação; 
 
§ 2. Na diversidade das situações e dos compromissos, os Salesianos Cooperadores oferecem 
seus testemunhos participando, de várias maneiras, da vida da Associação:  

- os jovens, portadores de dinamismo, contribuem à missão comum com a sua 
sensibilidade e capacidade criativa; 

- os adultos e os idosos, com a sua experiência madura e longa fidelidade, trazem o 
testemunho de uma vida radicada em Cristo e vivida nas realidades seculares: família, 
compromissos no âmbito do próprio trabalho e da cultura, exercício das 
responsabilidades sociais, econômicas e políticas; 

- aqueles que estão impossibilitados de desenvolver uma atividade, potencializam a ação 
educativa e o apostolado de todos com a oferta de seus sofrimentos e orações; 

- os membros do clero diocesano, como Salesianos Cooperadores, oferecem o serviço do 
próprio ministério. 
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Art. 8 Solidariedade econômica 
 
§ 1. O sentido de pertença e de corresponsabilidade envolve, também, o aspecto econômico da 
Associação. Para o seu funcionamento e para a atuação da missão em nível local, provincial e 
mundial, os Salesianos Cooperadores sustentam a Associação com livres e generosas 
contribuições, como queria Dom Bosco: “Os Cooperadores não têm nenhuma obrigação 
pecuniária, mas fazem, mensalmente, ou anualmente, aquela oferta que mantém a caridade de 
seu coração»33.   
 
§ 2. A Associação participa da Solidariedade econômica, também, através das ofertas que envia 
ao Reitor-Mor. Com as ofertas e com as contribuições de benfeitores sustenta as necessidades 
mundiais da Associação, as iniciativas missionárias e outros projetos ligados à missão salesiana. 
 
§ 3. A Associação, através do Conselho Mundial, elabora um Plano Anual de Solidariedade 
baseado nas exigências de animação para o desenvolvimento de toda a Associação. 
 
Art. 9 Laços particulares com a Sociedade de São Francisco de Sales e o Instituto das 

Filhas de Maria Auxiliadora 
 
§ 1. As relações com os irmãos SDB e as irmãs FMA34 desenvolvem-se num clima de recíproca 
confiança. A animação dos Centros constituídos junto às obras salesianas envolve os Delegados 
e as Delegadas, particularmente, a Comunidade Religiosa inspetorial e local, na tarefa de 
contribuir, de várias maneiras, para a formação dos associados, para que promovam e 
testemunhem o carisma salesiano, sobretudo, no ambiente laical. 
 
§ 2. Inspetores e Inspetoras, com a colaboração dos Diretores e das Diretoras, garantem a 
unidade na comunhão e na missão. Comprometem-se em promover o crescimento espiritual 
dos Centros e envolvem as comunidades religiosas no testemunho dos valores da santidade e 
no serviço generoso da animação. 
 
Art. 10 Laços com os grupos da família salesiana 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores, reconhecendo a comum espiritualidade e missão que os une 
aos outros grupos da Família Salesiana35, são solidários e em sinergia no enfrentamento dos 
desafios pastorais da missão salesiana.  
 
Os laços com os grupos da Família Salesiana se exprimem, particularmente, com a 
corresponsabilidade apostólica. Isso requer, em alguns casos, o compromisso comum e a busca 
de objetivos participados, a partilha de preocupações educativas e o tornar conhecido o Sistema 
Preventivo.  
 
Todos os Salesianos Cooperadores são responsáveis, em primeira pessoa, a animar e a 
promover a herança espiritual recebida. 
 

                                                 
33

 Cf. RDB VI, 3. 
34

 Cf Convenzione tra Salesiani di Don Bosco e Figlie di Maria Ausiliatrice per l’animazione dei Cooperatori 

Salesiani, Roma, 16 agosto 1986. 
35

 Cf. P. CHAVEZ, Carta d’ Identità, 44-46. 
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§ 2. Para realizar, concretamente, a comunhão com os Grupos da Família Salesiana, os 
Salesianos Cooperadores são chamados a participar, ativamente, de encontros, celebrações e 
jornadas de formação e de atualização, momentos de animação, de amizade e familiaridade, 
jornadas de oração, (retiros e exercícios espirituais), e de atividade. 
 
§ 3. Estão particularmente abertos à colaboração como as associações salesianas leigas, no 
respeito às respectivas identidades. 
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CAPÍTULO III  O ESPÍRITO SALESIANO DOS SALESIANOS COOPERADORES 
 
Art. 11  Estilo de ação 
 
§ 1. Dom Bosco foi um homem prático e empreendedor, trabalhador infatigável e criativo, 
animado por ininterrupta e profunda vida interior. Os Salesianos Cooperadores, fiéis ao seu 
espírito, atentos à realidade, têm o senso do concreto. Discernem os sinais dos tempos e, com 
espírito de iniciativa, se esforçam para dar respostas adequadas às necessidades juvenis 
emergentes no território e na sociedade civil. Estão prontos a verificar e readaptar, 
constantemente, a própria ação. 
 
§ 2. Acompanham suas ações com uma atitude de contemplação, que os impulsiona a procurar 
e reconhecer o mistério da presença de Deus no quotidiano e o rosto de Cristo nos irmãos. Para 
tanto, sustentados pelo Espírito Santo, enfrentam com serenidade as dificuldades da vida, as 
alegrias e os sofrimentos que acompanham o trabalho apostólico. 
 
Art. 12 Vida espiritual 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores alimentam a sua vida interior através do diálogo quotidiano 
com o Senhor, na participação aos sacramentos e na lectio divina. 
 
§ 2. Celebram as festividades da tradição salesiana. 
 
§ 3. Participam, sempre que possível, dos exercícios espirituais anuais, dos retiros e de outras 
iniciativas propostas pela Associação36.  
 
§ 4. Valorizam a guia espiritual como acompanhamento, exercitado, particularmente, por 
salesianos (religiosos, religiosas, leigos). 
 
§ 5. A Associação é aberta a todos. Na programação facilitará a participação dos próprios 
membros e dos simpatizantes do carisma salesiano. 
  

                                                 
36

 Cf. RDB VIII. 
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CAPÍTULO IV  PERTENÇA E FORMAÇÃO DOS SALESIANOS COOPERADORES 
 
Art. 13 Entrada na Associação 
 
§ 1. A pessoa que deseja entrar na Associação amadurece a própria escolha, livre e 
responsavelmente, através de algumas passagens fundamentais: O encontro com um grupo de 
Salesianos Cooperadores de um Centro Local, com os quais compartilha o caminho formativo e 
a participação nas iniciativas promovidas; a partilha do espírito e da missão, sustentada por um 
conhecimento progressivo e pelo crescimento e constatação das motivações pessoais. 
 
§ 2. Tal pessoa é acolhida pelos responsáveis do Centro Local. Concorda com o(a) Delegado(a) e 
o(a) Formador(a) em um programa adequado ao caminho de discernimento e inicia, como 
aspirante, o caminho de formação. 
 
§ 3. O aspirante, completado o processo de formação no Centro Local, apresenta o pedido 
escrito para fazer parte da Associação. 
 
§ 4. O Conselho Local transmite ao Conselho Provincial o pedido do aspirante, acompanhado da 
própria avaliação em mérito ao conhecimento do Carisma de Dom Bosco e dos conteúdos do 
PVA. O Conselho Provincial, fundamentado em tal avaliação, procede a aprovação do pedido. 
 
§ 5. A entrada na Associação se realiza mediante a profissão da Promessa apostólica pessoal. A 
Promessa apostólica é um compromisso espiritual e eclesial que o(a) aspirante assume como 
escolha livre e consciente. Através dela, responde ao dom do Senhor e ao chamado a viver a 
própria vocação segundo o carisma salesiano. 
 
§ 6. A Promessa é proferida, ordinariamente, no Centro Local na modalidade indicada pela 
própria pessoa e consoante aos diversos contextos.  
 
§ 7. Em situações particulares, onde não existe, juridicamente, um Centro Local, o Delegado ou 
a Delegada Mundial, de acordo com o Reitor-Mor, indicará o caminho formativo. 
 
Esta disposição vale, também, para aquelas pessoas que por dificuldades logísticas (de lugares e 
de tempo) estão afastadas de um Centro Local. 
 
§ 8. A Promessa Apostólica pode ser acolhida pelo Reitor-Mor, pelo Coordenador Mundial, pelo 
Coordenador Provincial, pelo Coordenador Local ou por outro membro delegado. 
 
Art. 14 Sentido de pertença 
 
§ 1. Para fazer crescer o sentido de pertença à Associação e alimentar, constantemente, a 
própria vocação, o Conselho de cada Centro Local se compromete a oferecer, anualmente, aos 
Salesianos Cooperadores, a possibilidade de renovar a Promessa Apostólica, preferivelmente, 
por ocasião de uma festividade salesiana. 
 
§ 2. A falta de renovação da Promessa por um período de três anos, sem um motivo válido, 
acompanhado de um afastamento da vida associativa, comprometerá o Conselho Local a 
verificar a situação de alienação para com a vida do Centro. 
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§ 3. O Conselho Local tem a responsabilidade fraterna de contatar e acompanhar os(as) 
Salesianos(as) Cooperadores(as) que estão afastados, convidando-os(a) a um processo de 
discernimento sobre sua situação de pertença ao Centro.  
 
§ 4. Os Salesianos Cooperadores que estão, particularmente, comprometidos em outras 
realidades apostólicas ou de voluntariado, testemunham o seu carisma específico, alargando a 
obra da Associação e enriquecendo o Centro com a partilha da sua experiência. 
 
Art. 15 Iniciativas de formação inicial 
 
§ 1. O processo de formação acompanha os associados em toda a sua vida porque o Senhor 
chama sempre através da contínua evolução das situações pessoais e ambientais. 
 
§ 2. Para acompanhar o processo de discernimento do aspirante, a Associação promove 
percursos formativos, estruturados e flexíveis, quer comunitários, quer pessoais. Estes incluem 
o estudo e a análise de algumas temáticas formativas referentes à esfera humana, cristã, 
eclesial, salesiana, atinentes a: 

- Palavra de Deus 
- Documentos da Igreja 
- Vida e obra de Dom Bosco 
- Sistema Preventivo de Dom Bosco 
- Projeto de Vida Apostólica da Associação 
- Documentos do Reitor- Mor 
- Documentos da Associação 
- Espiritualidade e Santidade salesiana 
- História e desenvolvimento do carisma da Família Salesiana 
- Vida e obra dos santos, beatos e veneráveis da Família Salesiana 

 
§ 3. Faz parte integrante da formação inicial um compromisso apostólico e, ordinariamente, a 
participação na vida do Centro  
 
Art. 16 Iniciativas de formação permanente 
 
§ 1.  Conscientes da exigência da formação permanente, os Salesianos Cooperadores37: 

- desenvolvem os próprios dotes humanos, para desempenhar, sempre melhor, as 
responsabilidades familiares, profissionais e civis; 

- amadurecem a  própria fé e caridade, crescendo em união com Deus, para tornar sua vida 
mais evangélica e mais salesiana; 

- dedicam tempo à reflexão e ao estudo, para aprofundar a Sagrada Escritura, a doutrina 
da Igreja, o conhecimento de Dom Bosco, os documentos salesianos; 

 
§ 2. São iniciativas formativas: 

- as reuniões periódicas, normalmente, mensais, desenvolvidas segundo as exigências de 
vida e de apostolado dos membros do Centro;  

- outras formas de encontro, possivelmente, abertas ao território e à sociedade civil; 
- os momentos intensos de oração e de discernimento; 
- os contatos com os Grupos da Família Salesiana em todos os níveis; 

                                                 
37

 Cf P. CHAVEZ, Carta d’ Identità, 38-42. 
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- o aprofundamento dos documentos do Reitor-Mor, dos subsídios da Família Salesiana, 
com atenção preferencial ao Boletim Salesiano. 

 
§ 3. Têm relevância no plano formativo os encontros e as iniciativas de programação ou 
averiguação que a Associação promove aos vários níveis. São favoráveis propostas sobre 
temáticas específicas com outros Grupos da Família Salesiana. A participação em tais iniciativas, 
sejam adequadamente preparadas e os frutos sejam partilhados entre todos os membros do 
Centro.  
 
§ 4. A Associação se compromete a utilizar os múltiplos meios de comunicação social e as novas 
tecnologias para colaborar no diálogo cultural, para favorecer o desenvolvimento da capacidade 
crítica, para elaborar e difundir subsídios formativos acessíveis a todos em vários modos. 
 
Art. 17 A formação a serviço da responsabilidade 
 
§ 1. O serviço de animação e de responsabilidade na Associação é serviço de apostolado, através 
do qual a Associação cresce e amadurece na comunhão, na vida espiritual e na missão salesiana. 
A todos os Salesianos Cooperadores pode-se pedir para oferecer, por um tempo determinado, 
as próprias energias e capacidades para um serviço de animação e responsabilidade. 
 
§ 2. Os Salesianos Cooperadores acolhem com disponibilidade o tempo de serviço de 
responsabilidade que lhes é pedido, vivem-no com discernimento e sinergia, aprofundam a 
formação específica necessária para qualificar o próprio compromisso, segundo os programas 
estabelecidos pela Associação. Ao término de seu serviço testemunham a sua pertença com 
atitudes de simplicidade e disponibilidade na Associação. 
 
§ 3. Os Salesianos Cooperadores que desenvolvem um posto de responsabilidade no âmbito 
político-partidário são convidados a suspender, temporariamente, o encargo de Conselheiro na 
Associação, em qualquer nível, para evitar interferências 
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CAPÍTULO V  ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
 
Art. 18 Centros locais e sua coordenação em nível provincial 
 
§ 1. Os Centros Locais, ordinariamente, agrupam um número mínimo de seis associados que 
vivem e agem num determinado território. Organizam-se em nível provincial, assim que seja 
possível, com um número adequado de pelo menos três Centros. 
 
§ 2. A ereção de um Centro Local exige três passos:  

- o consenso do Conselho Provincial;  
- o consenso formal, por escrito, do Inspetor ou da Inspetora ou o consenso do Bispo 

diocesano se for fora da obra salesiana, o trâmite de um ato jurídico canônico; 
- o ato colegiado do Conselho Provincial com a deliberação do decreto de ereção com a 

assinatura do Coordenador Provincial. 
 
§ 3. No caso em que a constituição de um Centro Local não pode referir-se a um Conselho 
Provincial, se recorre ao Conselho Mundial, com o prévio consenso do Inspetor ou da Inspetora, 
particularmente, nos seguintes casos: 

- a falta do  número mínimo de Centros 
- a formação de um grupo de pessoas interessadas no Carisma Salesiano e na Associação 

que frequentam, seja uma obra salesiana ou seja um território. 
 

§ 4. Os Centros Locais podem articular-se em grupos de interesse e de compromisso específico, 
sempre seguidos e animados pelo Conselho Local. É conveniente que um membro de tais 
grupos faça parte do Conselho. Em alternativa, é auspicioso que um membro do Conselho Local 
dialogue com o grupo de interesse para manter o laço com o Centro Local. 
 
§ 5. Associados residentes num território onde não existe um Centro Local, se mantêm sempre 
coligados com o mais próximo, que mantém os contatos com eles e favorece a participação nas 
atividades. 
 
§ 6. A Associação está aberta à possibilidade de constituir Centros de Salesianos Cooperadores 
onde a missão salesiana o requeira. 
 
§ 7. Os Associados empenhados dentro de uma realidade apostólica e educativa salesiana 
podem dar lugar ao nascimento de um Centro de Salesianos Cooperadores que faça referência à 
realidade daquela obra. Tais centros empenhar-se-ão a propor aos leigos que trabalham na obra 
salesiana um caminho de aproximação com a Associação. 
 
§ 8. Salesianos Cooperadores que devido a uma transferência não tem a possibilidade de inserir-
se na vida de um Centro Local, não havendo outra solução, podem permanecer ligados ao 
Centro Local de origem. O Conselho Local assume a responsabilidade de manter os contatos, 
através das modernas tecnologias de comunicação. 
  
§ 9. No Inspetor se reconhece, em nível provincial e no território de referência, aquele que 
representa o Reitor-Mor nos serviços de animação, de guia carismático e de promoção da 
Família Salesiana. 
 



 

REGULAMENTO               44 
 

§ 10. Nos centros eretos junto às comunidades das FMA, o Reitor-Mor, com o consenso da 
Superiora Geral das FMA, delega à Inspetora de referência o serviço de animação, guia e 
promoção da Associação dos Salesianos Cooperadores. 
 
§ 11. Quando se decidir pela supressão de uma Obra salesiana (SDB ou FMA), à qual se referia 
um Centro Local da Associação, o Centro Local se empenhará para garantir a continuidade da 
presença salesiana no território, trabalhando em estreita aliança com a Igreja local. 
 
O Inspetor e/ou a Inspetora entrarão em acordo com os responsáveis do Centro Local para a 
solução de eventuais problemas logísticos e organizativos, consequentes da supressão da obra. 
Além disso, se comprometem, quanto possível, a assegurar a necessária animação espiritual 
mediante a confirmação de um Delegado ou de uma Delegada e, eventualmente, com a ereção 
de um novo Centro. 
 
§ 12. Quando os Centros Locais são eretos junto a obras de SDB e FMA próximos entre si, é 
oportuno que se estabeleçam relações de aliança e de colaboração, próprios de quanto 
reconhecem ter em comum a mesma missão e o mesmo espírito, no respeito à autonomia de 
cada Centro. 
 
Art. 19 O Conselho local 
 
§ 1. A Associação, a nível local, é dirigida, colegiadamente, por um Conselho Local. O Conselho é 
composto por membros eleitos pelos Salesianos Cooperadores do Centro Local, em número 
conveniente, normalmente, de três a sete e pelo Delegado ou Delegada nomeado(a) pelo(a) 
Inspetor(a). Estes, gozam de voz ativa, com direito a voto, como os outros membros do 
Conselho. 
      
Se o Centro Local nasce em uma das casas que dependem, diretamente, da Superiora geral, a 
nomeação da Delegada é de competência desta. 
 
§ 2. Os Conselheiros eleitos permanecem no cargo por três anos e podem ser reeleitos por um 
único triênio ulterior. 
 
Terminado o mandato e depois de uma interrupção de três anos, podem ser reeleitos. 
 
Para um terceiro triênio consecutivo se recorre ao Instituto da Postulação, à norma do Direito 
Canônico 180-183 com a correspondente liberação do Reitor-Mor. 
 
Os Conselheiros eleitos, depois da aceitação pública dos encargos a Conselheiros, se reúnem 
para estabelecer os encargos. A subdivisão dos cargos pode ser efetuada com votação secreta 
ou pública.  
 
Dentro de um tempo razoável após à eleição deve acontecer a passagem de comando entre o 
Coordenador que sai e o Coordenador que entra. 
 
§ 3. Ocorrendo a renúncia ao cargo de um de um dos Conselheiros eleitos pela Assembleia do 
Centro Local, assume o Salesiano Cooperador mais votado entre os não eleitos. 
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Art. 20 Direção colegiada 
 
§ 1. Para realizar um ato colegiado, à norma do cânone 119, são necessários, como condição prévia: 
a convocação de todos os membros do Conselho; a presença da maioria absoluta dos membros do 
Conselho. Ao final da votação, o cômputo da maioria absoluta é feito sobre o número dos membros, 
efetivamente, presentes no ato colegiado (a metade dos membros presentes, mais um). 
 
§ 2.   Para eleição do Coordenador como ato colegiado, à norma do Cânon 119 do Código de 
Direito Canônico: 

1) é necessária a maioria absoluta para a primeira e para a segunda votação; 
2) se permanece ineficaz a primeira e a segunda votação, permanecem elegíveis pela 

terceira votação apenas os dois candidatos que na segunda votação tenham obtido a 
maioria relativa dos votos; ou, se os candidatos forem mais que dois, permanecem 
elegíveis somente os dois mais velhos, seja no caso de paridade de votos da parte de 
todos os candidatos, seja no caso de diversidade de votos entre um candidato com 
maioria relativa e outros com paridade de votos, entre os quais últimos, é elegível o mais 
velho;   

3) depois da terceira votação, é eleito, entre os dois candidatos, aquele que obteve a 
maioria dos votos ou, no caso de empate, o mais velho; 

4) a terceira votação é definitiva, portanto,  uma vez efetuada, encerra a votação. 
 
§ 3. Se ao invés, o ato colegiado versar sobre outra matéria: 

1) é necessária a maioria absoluta para a primeira votação 
2) resultando ineficaz a primeira votação, procede-se a uma segunda votação, sempre com 

maioria absoluta; 
3) se da segunda votação não se obtém nenhuma maioria, a decisão em questão não é 

aprovada; se se obtém o empate dos votos, então, o Coordenador que preside o 
Conselho, à norma do artigo 21 do PVA, pode inserir, publicamente, um seu voto para 
dirimir o empate e, assim, decidir a questão.  

 
§ 4.  A lista dos candidatos para eleger Conselheiros, recolhe os nomes propostos pelos Conselhos 
e/ou pelos Congressos nos vários níveis. 
 
Art. 21 Tarefas do Conselho Local em ordem ao seu serviço apostólico  
 
§ 1. Para assegurar o funcionamento da Associação em ordem às suas finalidades apostólicas e 
missionárias, as tarefas do Conselho Local são: 

- projetar, promover e coordenar as iniciativas formativas e apostólicas dos  membros; 
- cuidar dos laços de união e de comunhão com o Conselho Provincial e o Conselho 

Mundial da Associação onde não existe o Conselho Provincial; 
- consolidar os laços carismáticos  e de comunhão com a Congregação Salesiana, com o 

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e com os outros Grupos da Família Salesiana; 
- decidir a convocação de Assembleias; 
- prover a administração dos bens da Associação; 
- aprovar o balanço preventivo e consultivo para apresentar aos associados; 
- acompanhar os aspirantes na sua inserção no Centro e qualificar o caminho formativo, 

levando em conta as linhas formativas da Associação adotadas pelo Conselho Provincial;  
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- fazer frutificar para o bem da Associação as competências profissionais e as riquezas 
espirituais de todos os associados, valorizando as diferenças e endereçando-as, 
construtivamente,  para o dom da unidade; 

- animar iniciativas que favoreçam a fidelidade vocacional dos associados e uma 
participação ativa na vida do Centro levando em conta os vários grupos que o compõem 
e favorecendo caminhos diferenciados. 

- difundir e fazer conhecer a espiritualidade de Dom Bosco, (por exemplo, através do 
Laboratório Mamãe Margarida, Casas Dom Bosco, e outras iniciativas similares);  

- propor a vocação do Salesiano Cooperador programando possíveis iniciativas para 
acolher aspirantes; 

- adotar iniciativas posteriores para favorecer uma otimização do funcionamento do 
Centro Local a respeito das disposições do Projeto de Vida Apostólica. 

 
§ 2. Cada Conselho Local elege entre os membros leigos: 

- um Coordenador 
- um Administrador 
- um Secretário. 

 
Além disso, cada Conselho, entre seus membros, designa um encarregado da Formação, que, 
em harmonia com o (a) Delegado (a), garante o Carisma. Em caso da falta de designação de tal 
figura, o Coordenador, em diálogo com o Delegado ou a Delegada, poderá distinguir um 
Salesiano Cooperador externo ao Centro para o desenvolvimento do serviço. 
 
Art. 22 Tarefas internas do Conselho Local 
 
Diversas são as tarefas confiadas aos Conselheiros que assumem responsabilidade de governo e 
de animação no Conselho. O primeiro ato de constituição é a atribuição dos encargos 
(Coordenador, Administrador, Secretário, Encarregado da Formação, etc.) com a eleição do 
Coordenador. 
 
§ 1. Compete ao Coordenador Local: 

- convocar as reuniões, presidi-las, coordenar os trabalhos, cuidar da execução das 
deliberações; 

- informar o Centro Local sobre as atividades de programação e de verificação 
estabelecidas com o Conselho Provincial;  

- representar a Associação e ter relações oficiais, em nome do Conselho, com os 
organismos laicais e eclesiais e com os outros Grupos da Família Salesiana; 

- participar da Consulta Local da Família Salesiana; 
- tomar decisões em caso de urgência, no âmbito das competências do Conselho, 

participando, após,  com todo o Conselho; 
- apresentar ao Conselho Provincial os pedidos de aceitação dos Aspirantes a fazer parte 

da Associação, com o respectivo formulário informativo ( conforme Documento ASE); 
- preparar relações de verificação ao término de cada triênio, convocar eleições para 

renovação do Conselho e cuidar da passagem de comando entre o Conselho cessante e o 
Conselho entrante; 

- estabelecer, em breve tempo da data da eleição, com os Conselheiros eleitos, o dia para 
comunicação dos cargos ao Centro Local. 
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§ 2. Compete ao Administrador Local: 
- tutelar os bens pertencentes à Associação; 
- estimular a solidariedade econômica missionária dos associados; 
- acompanhar iniciativas de financiamento das várias atividades programadas; 
- buscar possibilidades de fontes de sustentação de ajuda econômica, também, fora da 

Associação; 
- sensibilizar os associados à ações de solidariedade para com as realidades associativas 

mais precárias; 
- recolher contribuições para envio ao Reitor-Mor que as destinará à situações de 

emergência no âmbito da missão salesiana. 
- promover iniciativas e buscar fontes de solidariedade para favorecer e sustentar na 

subsidiariedade missionária o Conselho Provincial e o Conselho Mundial; 
- ter os livros de contabilidade atualizados (Primeira nota – Animar a Solidariedade 

Econômica /ASE); 
- apresentar o balanço preventivo e real ao Conselho local (ASE); 
- apresentar anualmente a prestação de contas financeiras ao Conselho Provincial 

 
§ 3. Compete ao Secretário: 

- redigir a ata das reuniões do Conselho; 
- colaborar com o Coordenador na gestão dos atos jurídicos com a Igreja e a Sociedade 

Civil;  
- cuidar da atualização e manutenção da documentação do arquivo do Conselho; 
- comunicar, a cada triênio, a atualização dos dados ao Conselho Provincial; 

 
§ 4. Compete ao Responsável pela formação  

- elaborar o programa formativo para os Aspirantes; 
- elaborar o programa anual de formação permanente; 
- cuidar e seguir todos os aspectos específicos da formação, em acordo com o Delegado 

ou a Delegada. 
 
Art. 23 Delegados e Delegadas 
 
§ 1. Os Inspetores e as Inspetoras, através dos Delegados e das Delegadas, animam os Centros 
constituídos junto às suas obras ou coligados às suas Inspetorias. 
 
§ 2. Cada Conselho Local tem o Delegado ou a Delegada Local. Cada Conselho Provincial e o 
Conselho Mundial têm o Delegado e a Delegada. Estes são animadores espirituais, guias 
educativos e pastorais, responsáveis, sobretudo, pela formação salesiana apostólica. À norma 
do Estatuto, Art. 18, fazem parte de direito dos respectivos Conselhos. 
 
§ 3. Delegados e Delegadas dos níveis locais e provincial são nomeados pelo próprio Inspetor ou 
Inspetora, após ouvir o parecer dos membros do respectivo Conselho e, tendo presente, na 
medida do possível, as exigências dos Centros. 
 
§ 4. Se o Centro Local não é ereto junto a uma obra de SDB ou FMA, a Inspetora pode nomear 
como Delegado Local um Salesiano Cooperador ou uma Salesiana Cooperadora38 ou outro 
membro da Família Salesiana adequadamente preparados. 
 
                                                 
38

 Cf. RDB V, 5 
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§ 5. Um Delegado ou uma Delegada, onde é necessário ou oportuno, podem encarregar-se de 
mais de um Centro Local. 
 
§ 6. Delegados e Delegadas provinciais animam os Delegados e as Delegadas dos Centros Locais 
para favorecer o assumir de responsabilidade no que diz respeito à própria tarefa de animação 
espiritual dos Salesianos Cooperadores e de corresponsabilidade na formação salesiana 
apostólica dos mesmos. 
 
§ 7. Os Delegados e as Delegadas provinciais, de acordo com o Delegado ou a Delegada Regional 
e/ou Mundial, promovem, se for o caso, atividades de atualização e formação de todos os 
Delegados e as Delegadas da Província, abertas à participação dos responsáveis da Associação, 
sobre a dimensão carismática salesiana, com referência específica à tarefa de animação 
espiritual dos mesmos. 
 
Art. 24 Organização das Províncias e dos Conselhos Provinciais 
 
§ 1. Os Centros Locais de um determinado território – estabelecido pelo Reitor-Mor com o 
Conselho Mundial – constituem uma Província. 
 
§ 2. No nível provincial a Associação é dirigida, colegiadamente, por um Conselho Provincial. 
 
§ 3. O Conselho Provincial é constituído por membros eleitos pelos Conselheiros dos Centros 
Locais durante o Congresso Provincial. É composto por um número conveniente de Conselheiros 
– de quatro a doze – do Delegado Provincial SDB e da Delegada Provincial FMA com voz ativa, 
isto é, com direito a voto. 

 
§ 4. Cada Conselho Provincial elege entre os seus membros leigos: 

- um Coordenador 
- um Administrador 
- um Secretário 
- um Responsável pela formação. 
- outros Conselheiros que venham a desempenhar papéis de animação nos grupos 

específicos. 
 
§ 5. Os Conselheiros Provinciais eleitos permanecem no cargo por três anos e podem ser 
reeleitos, sem interrupção, por mais um triênio. Terminado o segundo mandato, depois de uma 
interrupção de três anos, podem ser reeleitos.  
 
Os Conselheiro eleitos, feita a eleição, reúnem-se, imediatamente, para definir os encargos 
associativos.  A subdivisão dos cargos pode ser efetuada com votação secreta ou pública. 
 
Art. 25 Tarefas do Conselho Provincial em ordem ao seu serviço apostólico 
 
Para assegurar o funcionamento da Associação em ordem à sua finalidade apostólica, em 
comunhão com o Conselho Mundial, as tarefas do Conselho Provincial são: 

- promover as linhas guias da Associação e coordenar as iniciativas formativas e 
apostólicas;  

- sustentar os Centros Locais, valorizando o empenho dos seus Conselhos; 
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- estabelecer com os Conselhos Locais dois momentos formativos no ano segundo as 
orientações da Associação; 

- onde for possível, se tenham, ao menos, dois momentos formativos durante o ano; 
- conceder o atestado de ingresso na Associação sob proposta do Conselho Local;   
- emitir o ato colegiado de um desligamento; 
- favorecer os laços de união e de comunhão com  o Conselho Local e com o  Conselho 

Mundial; 
- consolidar os laços carismáticos e de comunhão com a Sociedade de São Francisco de 

Sales, com o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e com os outros Grupos da Família 
Salesiana; 

- dar o parecer para a nomeação do Delegado ou Delegada Provincial; 
- promover a renovação da Promessa como um momento celebrativo qualificado do 

caminho de fidelidade.  
- favorecer os exercícios espirituais, momentos fortes de espiritualidade nos quais se 

renova, com a Promessa, a fidelidade vocacional dos associados; 
- cuidar e animar iniciativas que favoreçam  uma participação ativa na vida da Associação; 
- receber e examinar a prestação de contas financeiras da gestão econômica dos Centros 

Locais;  
- aprovar o balanço preventivo e enviá-lo aos Conselhos Locais; 
- aprovar a prestação de contas financeiras da própria gestão econômica (balanço 

preventivo) e enviá-lo ao Conselho Mundial; 
- convocar e organizar o Congresso Provincial; 
- promover a participação dos Centros Locais nas iniciativas da Consulta Regional; 
- providenciar a administração dos bens da Associação na Província. 

 
Art. 26 Tarefas dos membros do Conselho Provincial 
 
Diversas são as tarefas confiadas aos Conselheiros que assumem responsabilidade de governo 
no Conselho. 

 
§ 1. Compete ao Coordenador Provincial: 

- convocar as reuniões, presidi-las, coordenar os trabalhos, cuidar da execução das 
deliberações; 

- representar a Associação e manter as relações oficiais, em nome do Conselho, com os 
organismos eclesiais e leigas e com os outros Grupos da Família Salesiana. 

- tomar decisões nos casos de urgência, no âmbito das competências do Conselho 
Provincial, prestando contas, sucessivamente, ao Conselho. 

- acompanhar, em acordo com os responsáveis do Centro Local, os Salesianos 
Cooperadores impossibilitados de ter contatos regulares com o mesmo. 

- colaborar com o Conselheiro Mundial da Região promovendo as iniciativas e 
informando-o sobre a vida e as atividades da Associação; 

- participar ativamente da Consulta Inspetorial da Família Salesiana. 
- preparar os relatórios de verificação ao término de cada triênio, convocar a eleição para 

renovação do Conselho e cuidar da passagem de comando entre o Conselho cessante e o 
Conselho entrante; 
 

§ 2. Compete ao Administrador Provincial: 
- tutelar os bens pertencentes à Associação; 
- animar a solidariedade econômica missionária dos Centros Locais; 
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- sugerir possíveis fontes de sustentação e de ajuda econômica; 
- promover fundos de solidariedade para uma ação de subsidiariedade para com as 

realidades associativas mais precárias; 
- manter atualizados os livros de contabilidade; 
- apresentar o balanço preventivo e consultivo ao Conselho Provincial; 
- apresentar a prestação de contas financeira anual ao Conselho Mundial.  

 
§ 3. Compete ao Secretário Provincial: 

- colaborar com o Coordenador na gestão dos atos jurídicos com a Igreja e a Sociedade 
civil; 

- redigir as atas das reuniões do Conselho; 
- cuidar da atualização e da guarda da documentação do arquivo do Conselho; 
- comunicar a cada triênio a atualização dos dados ao Conselho Mundial; 

 
§ 4. Compete ao Responsável pela Formação: 

- redigir um plano de formação para os aspirantes, em acordo com os responsáveis locais 
da formação; 

- redigir programas de formação permanente a nível provincial; 
- cuidar e seguir todos os aspectos específicos da formação na Província em acordo com o 

Delegado e a Delegada. 
 
Art. 27 Tarefas específicas do Conselho Provincial 
 
§ 1. É tarefa do Conselho Provincial erigir e suprimir os Centros Locais mediante Decreto 
firmado pelo Coordenador Provincial, em consenso com o Inspetor SDB e com Inspetora FMA. 
 
Para erigir um Centro Local fora das obras dos SDB ou das FMA é preciso o consentimento 
escrito do Bispo diocesano. 
 
§ 2. A fusão de um Centro Local instituído junto a uma obra das FMA com um Centro Local junto 
a uma obra de SDB, ou vice-versa, se realiza com ato colegiado do Conselho Provincial, ouvidos 
os respectivos Conselhos Locais, com o consentimento do Inspetor e da Inspetora competentes, 
mediante decreto do Coordenador do mesmo Conselho Provincial. 
 
O novo Centro Local assume a situação econômica dos dois Centros Locais precedentes, salvo 
disposição contrária do Decreto de fusão. 
 
§ 3. O Conselho Provincial para abordar ou aprofundar temáticas de particular interesse 
pastoral-apostólico úteis à realização das finalidades e objetivos da província pode convidar a 
participar das reuniões dos Conselhos, em razão de suas específicas competências, pessoas 
externas aos Conselhos, sejam pertencentes à Associação ou à Família Salesiana, sejam não 
pertencentes. 
 
§ 4. O Conselho Provincial define as modalidades de constituição de Centros de Salesianos 
Cooperadores onde a missão salesiana o requeira. 
 
Art. 28 O Congresso Provincial 
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§ 1. O Congresso Provincial é constituído por todos os membros dos Conselhos Locais e pelos 
membros do Conselho Provincial, inclusive, obviamente, os Delegados e as Delegadas. 
 
§ 2. O Congresso Provincial é convocado, ordinariamente, pelo Coordenador Provincial, todos os 
anos, para programação e ajustes. 
 
§ 3. Particularmente, a cada três anos, o Coordenador Provincial em cargo, convoca o Congresso 
na ocasião da renovação do Conselho Provincial. 
 
§ 4. As tarefas do Congresso Provincial são:  

- estabelecer, a partir das linhas de guia do Conselho Mundial, as indicações concretas 
consideradas para o Conselho Provincial no âmbito da formação e da missão; 

- verificar o desenvolvimento da vida associativa na Província; 
- eleger o Conselho Provincial segundo a modalidade do Regulamento Eletivo do 

Congresso. 
 
§ 5. As Modalidades de organização são definidas no Regulamento do Congresso proposto pelo 
Conselho Provincial, com aprovação do Conselho Mundial. 
 
Art. 29 O Congresso regional 
 
§ 1. O Congresso Regional é constituído por todos os membros do Conselho Provincial dos membros 
de uma Região e pelos membros da Consulta Regional, se esta estiver constituída. 
 
§ 2. O Congresso Regional é convocado pelo Conselho Mundial através do Conselheiro Mundial da 
Região. 
 
§ 3. O Congresso Regional pode ser eletivo ou de aprofundamento de temáticas para o 
desenvolvimento do carisma salesiano e da Associação. 
 
São tarefas do Congresso Regional: 

- redigir o regulamento do Congresso e submetê-lo à aprovação do Conselho Mundial; 
- eleger o novo Conselheiro Mundial da Região segundo as modalidades aprovadas pelo 

Reitor-Mor e levando em consideração que os membros religiosos que votam não 
podem superar 1/3 do total da Assembleia dos que tem direito a voto; 

- verificar, periodicamente, o estado da Associação na Região e dar indicações operativas. 
 

Art. 30 O ministério do Reitor-Mor 
 

§ 1. O Reitor-Mor é a referência atual de Dom Bosco, no mesmo espírito e na mesma missão. 
Nele se reconhece o serviço de unidade como sucessor de Dom Bosco e de pai comum como 
centro de unidade de toda a Família Salesiana39. 
 
Na Associação, a ele compete a tarefa carismática de oferecer orientações necessárias para garantir 
a fecundidade do carisma, o desenvolvimento da Associação e o amadurecimento das iniciativas 
apostólicas. 
 

                                                 
39

 Cf. RDB V, 3; P: CHAVEZ, Carta d’ Identità, 13 
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§ 2. No exercício do seu ministério, atuado, pessoalmente ou através do seu Vigário ou outro 
seu representante, o Reitor-Mor conta, ordinariamente, com o Conselho Mundial dos Salesianos 
Cooperadores, sobretudo, para animar toda a Associação e coordenar as iniciativas formativas e 
apostólicas. 
 
Art. 31 O Conselho mundial e suas funções 
 
§ 1. Para alcançar a finalidade apostólica missionária do Projeto de Vida Apostólica e para uma 
mais eficaz vitalidade e corresponsabilidade, o Reitor-Mor se vale do Conselho Mundial. 
 
§ 2. O Conselho Mundial colabora com o Reitor-Mor ou com o seu Vigário para o governo e a 
animação da Associação: fornece orientações gerais em ordem às iniciativas formativas, 
apostólicas, organizativas e administrativas, confiadas à animação dos Conselheiros Mundiais.  
 
§ 3. Composição do Conselho Mundial: 

- o Coordenador Mundial 
- o Administrador Mundial 
- o Secretário Mundial 
- o Delegado Mundial SDB 
- a Delegada Mundial FMA 
- os Conselheiros Mundiais de cada uma das Regiões, eleitos pelos respectivos Congressos 

Regionais. 
 
§ 4. As tarefas do Conselho Mundial são: 

- favorecer a coligação de todas as Regiões com o Reitor-Mor; 
- conhecer a realidade das diversas Regiões e apresentá-la ao Reitor-Mor; 
- fornecer ao Reitor-Mor informações oportunas e úteis para decisões e orientações; 
- promover a aplicação prática das decisões e das orientações do Reitor-Mor para a 

Associação. 
 
§ 5. As tarefas específicas dos Conselheiros Mundiais são definidas pelo Conselho na primeira 
reunião, na nomeação do Coordenador Mundial, conforme indicado no Projeto de Vida 
Apostólica e mediante a adoção de um Diretório específico. 
 
Nele, também, são definidas as modalidades de participação dos Conselheiros nas reuniões do 
Conselho Mundial. 
 
§ 6. O Conselho Mundial aprova o Diretório predisposto em nível provincial pelos órgãos 
competentes. 
 
§ 7. O Conselho Mundial apresenta ao Reitor-Mor, para sua aprovação, o Diretório do Conselho 
Mundial e o Regulamento do Congresso Mundial. A modalidade de eleição do Conselheiro 
Mundial segue as indicações do Cânon 164,3 do Código de direito canônico. 
 
§ 8. O Conselho Mundial garante a animação, a nível mundial, através de instrumentos 
apropriados de comunicação, nas línguas principais da Associação. 
 
§ 9. As Regiões, nas quais, ordinariamente, se articula a Associação, são: 

- América Latina, Cone Sul 



 

REGULAMENTO               53 
 

- África e Madagascar 
- Ásia Leste e Oceania 
- Ásia Sul 
- Brasil 
- Europa Central Leste 
- Europa Central Oeste 
- Ibero Lusitana 
- Interamericana  
- Itália Oriente Médio Malta 
- Pacífico Caribe Sul 

 
Art. 32 O funcionamento do Congresso Mundial 
 
§ 1. Para tornar mais ágil e funcional a sua ação, o Conselho Mundial se vale de uma Secretaria 
Executiva Mundial (SEM), da qual fazem parte o Coordenador Mundial, o Conselheiro Secretário 
Mundial, o Conselheiro Administrador Mundial, o Delegado Mundial SDB e a Delegada Mundial 
FMA. 
 
§ 2. Para a nomeação do Coordenador Mundial, os Conselheiros Mundiais para as Regiões, o 
Delegado Mundial SDB e a Delegada Mundial FMA propõem ao Reitor-Mor três nomes 
escolhidos, também, fora do Conselho. 
 
Em escrutínio secreto são eleitos, o Administrador Mundial e o Secretário Mundial, que podem 
ser escolhidos, também, externamente, ao Conselho.  
 
No caso de serem eleitos membros do Conselho, o segundo mais votado da Região a que este 
pertença, o sucederá no cargo de Conselheiro Mundial. 
 
§ 3. Todos os membros eleitos do Conselho Mundial permanecem no cargo seis anos, e, 
ordinariamente, não são reeleitos para um segundo sexênio consecutivo. 
 
§ 4. As diretivas do Conselho Mundial tornam-se executivas somente após serem aprovadas 
pelo Reitor-Mor. 
 
§ 5. Podem ser convidados aos trabalhos do Conselho Mundial, sem direito de voto, os Ex-
Coordenadores Mundiais, as Ex-Delegadas e os Ex-Delegados. 
 
Art. 33 O Congresso Mundial 
 
§ 1. O Congresso Mundial, expressão máxima de representação da Associação, reúne Salesianos 
Cooperadores de todas as Regiões em unidade e comunhão com o Reitor-Mor, Moderador 
Supremo, segundo as modalidades organizativas definidas, vez por vez, em base às finalidades 
específicas do Congresso. 
 
§ 2. O Congresso Mundial acontece, prevalentemente, para: 

- aprovar modificações ao Projeto de Vida Apostólica; 
- abordar temas de interesse específico em nível mundial; 
- estabelecer linhas operativas sobre temas propostos pela ordem do dia; 
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- celebrar momentos, particularmente, importantes da vida e da história da Associação e 
da Igreja. 

 
§ 2. Os participantes de direito no Congresso Mundial são: 

- O Reitor-Mor da Congregação Salesiana de Dom Bosco 
- O Vigário do Reitor-Mor, Conselheiro para a Família Salesiana 
- A Madre Geral das Fillhas de Maria Auxiliadora (ou sua Delegada) 
- Os Conselheiros Mundiais: 

- O Coordenador Mundial 
- O Conselheiro Delegado Mundial SDB 
- A Conselheira Delegada Mundial FMA 
- Os Conselheiros Mundiais da SEM 
- Os Conselheiros Mundiais representantes das 11 Regiões 

- Os Coordenadores Provinciais. 
- Um ou mais representantes acompanhantes do coordenador Provincial, por Província, 

segundo o critério indicado no Regulamento do Congresso. 
- Um Delegado SDB ou uma Delegada FMA para cada Província. Tenha-se em conta que os 

membros religiosos votantes não podem superar 1/3 sobre o total dos que tem direito a 
voto na Assembleia.  

 
§ 4. Compete ao Reitor-Mor, a partir de proposta do Conselho Mundial, determinar o tema, a 
sede e os participantes, dos Congressos Mundiais ordinários e extraordinários, confiando a 
organização à Secretaria Executiva Mundial (SEM) 
 
O Coordenador Mundial assume a coordenação operativa e técnica. 
 
Art. 34 A Consulta Regional 
 
§ 1. O Conselho Mundial, com o consentimento do Reitor-Mor, pode favorecer a constituição das 
Consultas Regionais, no âmbito de nações ou áreas geográficas com mais Províncias e com 
afinidades linguísticas e culturais. 
 
§ 2. A Consulta Regional, como órgão de animação, tem como finalidade o serviço para uma mais 
eficaz corresponsabilidade apostólica entre os Conselhos Provinciais e o Conselho Mundial. Cada 
Consulta Regional partilha desafios de apostolado e de formação em benefício de toda a Região. 
 
§ 3. Fazem parte da Consulta Regional: o Conselheiro Mundial da Região, que a preside em nome do 
Conselho Mundial, os Coordenadores Provinciais, o Delegado Regional SDB e a Delegada Regional 
FMA. Outros Salesianos Cooperadores, com base na necessidade de animação, podem fazer parte, 
como estabelecido nos critérios de animação e funcionamento. 
 
§ 4. O Delegado Regional é nomeado pelo Regional SDB interessado; a Delegada Regional é 
nomeada pela Madre Geral sobre proposta da Conferência das Inspetoras de competência 
geográfica do lugar. 
 
§ 5. As modalidades de encontro e de organização da Consulta Regional são definidas nos “Critérios 
de animação e de funcionamento” predispostos pelo Conselho Mundial. 
 
Art. 35 Diretórios 
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Para tornar flexíveis e adaptáveis à realidade territorial da Associação os princípios e prescrições 
deste Regulamento, os organismos de animação e de governo previstos no mesmo Regulamento 
para o desenvolvimento do carisma salesiano e da Associação, podem predispor “Diretórios” 
adequados que integram ou aplicam aspectos que contemplem o governo e a animação dos 
Centros. 
 
Cada Diretório (local/provincial), estarão sujeitos à avaliação do Conselho competente 
(local/provincial), que o aprova com a maioria absoluta dos que tem direito a voto e o apresenta ao 
Conselho Mundial para a aprovação definitiva. 
 
O mesmo processo se aplica para a aprovação das modificações dos diversos Diretórios. 
 
Art. 36 A Administração dos bens da Associação 
 
O Reitor-Mor com o Conselho Mundial administra os bens da Associação a nível mundial. 
 
Ele representa a autoridade competente para conceder aos Conselhos Locais e Provinciais as 
licenças para estabelecer os atos de administração extraordinária e para as alienações, que não 
requerem a intervenção da Sé Apostólica, assegurando o disposto no artigo 39, §3 do Estatuto e 
especificações do documento ASE. 
 
Art. 37 Disposições finais 
 
§ 1. Os Salesianos Cooperadores respeitam e aplicam o presente Regulamento. 
 
§ 2. Uma proposta de modificação deverá:  

- oferecer a apresentação clara e detalhada dos motivos que possam justificar a 
modificação; 

- definir os objetivos concretos que almeja; 
- indicar os princípios nos quais se articula. 
 

O processo de modificação é determinado pelo Conselho Mundial sob a supervisão do Reitor-
Mor. 
 
§ 3. O Regulamento atual poderá ser modificado sob proposta do Superior da Associação, do 
Conselho Mundial ou dos Conselhos Provinciais. Qualquer que seja o caso, compete ao Superior 
da Associação aprovar a iniciativa de modificação, a qual será, oportunamente, publicada. 
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