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«... Galileia das nações! O povo, que andava na escuridão, viu uma 

grande luz; para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz 

resplandeceu». Assim começa a liturgia da Palavra de hoje, assim repete o 

Evangelho de Marcos. Uma belíssima profecia de esperança, um belíssimo 

cântico salesiano. Aí está o coração salesiano que herdamos de Dom 

Bosco e dos Fundadores dos diversos ramos da nossa Família. 

Fomos chamados a ser testemunhas da luz do Evangelho, da presença de 

Jesus e do seu Santo Espírito, da Misericórdia do Pai que alcança todos os 

seus filhos e filhas. Ainda hoje são muitos os que vivem na sombra da 

morte, ainda hoje há os que só veem escuridão ao seu redor. 

Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para dar testemunho da luz! 

E nós, Família Salesiana, somos como aquela “Galileia das nações”, isto é, 

um verdadeiro “lugar” onde o Senhor Jesus quer habitar em meio ao seu 

povo, o lugar onde Ele se torna cidadão entre os seus, as nações, aqueles 

que vêm de muitos lugares, chamados a ser um só povo, embora venhamos 

de todos os cantos da terra. 

Galileia é o “lugar” de Jesus, do qual também recebe o sobrenome. De 

fato, era conhecido como Jesus de Nazaré; Jesus, filho de José, e Jesus da 

Galileia. Mais tarde, a partir do olhar pós-pascal, também como o Filho do 

Homem... 

É belo pensar em Jesus que escolhe viver em meio à nossa Família 

Salesiana, assumindo o nosso sobrenome comum, encontrando-nos a cada 

passo, em cada canto, em cada ramo... Não esqueçamos que a Galileia 

também é o lugar aonde os discípulos são convocados para ver o 

Ressuscitado, segundo o anúncio das mulheres. 

                                            
1 Is 8,23 – 9,2; Sl 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 



Contudo, a Galileia também é o lugar dos primeiros chamados. Gosto de 

pensar que ainda hoje o Senhor nos chama enquanto caminha ao longo do 

mar, convidando-nos: «Segui-me», isto é, “sede meus discípulos”. 

Não podemos pensar numa Família Salesiana que, embora com suas 

fragilidades, não seja absolutamente uma verdadeira constelação de grupos 

e de pessoas que, fascinados por Dom Bosco, tornam-se “discípulos 

missionários” de Jesus. 

Seguir Jesus significa acompanhá-lo enquanto «[percorre] toda a Galileia, 

ensinando... anunciando... curando...». 

Eis o nosso compromisso, a nossa regra de vida: acompanhar Jesus como 

discípulos missionários percorrendo toda a nossa terra ensinando, 

anunciando e curando. 

 

Refletimos nestes dias sobre o ser família. Todos nós “somos família”, 

porque esse é o constitutivo do ser humano. Eu espero que depois deste 

encontro, todos possamos viver mais intensamente esta realidade única e 

comum, porque nós todos fomos chamados à vida numa família, e cada 

família é única. 

E espero que como Família Salesiana, “Galileia global das Nações”, 

possamos responder generosamente ao chamado de Jesus para segui-lo e 

percorrer com Ele todos os cantos das nossas terras de origem ou de 

missão ensinando, anunciando e curando. 

* O primeiro empenho de Jesus peregrino é ensinar: por isso, convidei-os 

a ser casas que se tornem escolas de vida e de amor. Só ensina, a pessoa 

ou comunidade que tem alguma coisa a compartilhar. E nós, temos muito a 

compartilhar. De fato, o nosso carisma é marcado intensamente pelo 

espírito de família. Portanto, sejamos corajosos no ensinar a viver a 

riqueza da vida familiar cuidando, em primeiro lugar, das nossas próprias 

famílias. Ninguém pode dar o que não tem... 

* Segundo: Jesus anuncia. Ele anuncia a beleza do Evangelho, do Reino 

de Deus, revelada nas bem-aventuranças. Família Salesiana, sejamos 

também corajosos no anúncio da Palavra de Jesus, à viva voz, quando 

possível, e sempre com o testemunho de vida. As famílias do mundo 

precisam deste anúncio porque só o fardo leve da Palavra de Jesus dá vida 

em abundância. 



* Terceiro: o Filho do Pai Criador e filho de Maria e de José, cura as 

nações. Encontramos todos os dias muitos irmãos e irmãs que precisam de 

compreensão, de ter confiança na vida, de ternura, de uma mão amiga que 

os apoie e de uma voz amiga que os encoraje. Enfim, de pessoas que se 

tornem mediação de cura e abram as portas do coração e da comunidade 

crente para que possam sentir novamente o calor de casa. Muitas famílias, 

hoje, em nossos ambientes precisam desta nossa atitude de cura! Vamos, 

coragem! Hoje, esta é também a nossa missão! 

O Papa Francisco ensina-nos todos os dias o caminho, e nos deu a Amoris 

Letitia como guia e referência segura para a nossa vivência e para a nossa 

missão. 

 

Encerro. Hoje, 22 de janeiro, não posso me esquecer da memória de uma 

pequena gigante da nossa Família Salesiana, fruto da missão 

compartilhada entre as primeiras Filhas de Maria Auxiliadora e os 

primeiros Salesianos. Estou falando da caríssima beata Laura Vicuña, 

esta menina chilena que encontrou o carisma salesiano em Junín de los 

Andes, Argentina. Estamos falando dos primeiros anos de mil e 

novecentos, portanto, realmente nas origens da aventura salesiana no 

mundo. Ela viveu precisamente as dificuldades da vida familiar: perdeu o 

pai muito cedo e sua mãe, empobrecida, precisou migrar e atravessar a 

cordilheira elevadíssima para encontra novos horizontes de vida. Mas 

chegando àquela “terra prometida”, além dos Andes, encontrou muita 

adversidade e também a violência de tipo intrafamiliar. Laurita, porém, 

esta pequena menina de coração contemplativo encontrou nas Irmãs e nos 

Salesianos, o verdadeiro horizonte da vida e a salvação de toda família: 

Jesus. 

Laura conhece a vida de Domingos Sávio e quer ser como ele; de fato, 

toma os seus mesmos propósitos que todos nós bem conhecemos. Embora 

muito pequena, recordem-se que morre com apenas 12 anos e meio, faz a 

experiência de uma verdadeira e própria amizade espiritual com um jovem 

Salesiano, e de um ambiente cheio de “familiaridade com o Senhor da 

Vida”. Pode-se dizer que ela também é fruto do espírito do viver “juntos” 

como Família Salesiana porque, na época, a casa de Junín era uma só com 

espaços diferenciados para as Filhas de Maria Auxiliadora e para os 

Salesianos que compartilhavam diversos momentos do dia. (Ainda hoje, as 

casas são separadas apenas por uma rua). 



Laura ensinou-nos, mais com a sua vida do que com a sua morte, o 

caminho para enfrentar as insatisfações e as dificuldades vividas no seio 

das famílias com dificuldades também hoje. 

 

Rezemos para que cada uma das nossas famílias possa ser família 

contemplativa, discípula missionária de Jesus, anunciadora da alegria de 

ser verdadeira família, casa e escola de vida e de amor. 

Maria, a Mãe de Jesus, esposa de José, nos acompanhe e nos ajude sempre. 

*** 


