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Associação	dos	Salesianos	Cooperadores
Conselho	Provincial	de	São	Paulo	‐	BSP

ROTEIRO DA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO COM RENOVAÇÃO 
(Após a proclamação do Evangelho e antes da Homilia) 

 
Comentarista: Irmãos em Dom Bosco. Hoje é um dia de alegria para esta comunidade 

e toda a Família Salesiana, mas em particular para a Associação dos 
Salesianos Cooperadores, porque estamos acolhendo novos membros 
que o Senhor nos envia. (Inicia-se uma pequena procissão trazendo 
numa bandeja os PVAs e as carteirinhas). Neste momento estão sendo 
trazidos ao altar os exemplares do Projeto de Vida Apostólica e suas 
identidades associativas que serão entregues aos novos membros da 
Associação dos Salesianos Cooperadores. O PVA é um livro composto 
pelo Estatuto e Regulamento. Nele, o Salesiano Cooperador encontra a 
identidade vocacional, as orientações de vida e conduta, mediante a 
missão e o compromisso assumido e também a estrutura associativa a 
que pertence. Portanto, esse Projeto, vivido com fidelidade garante a 
continuidade do carisma salesiano em nossa comunidade. Queremos 
então convidar a se apresentar os aspirantes que irão professar o 
compromisso como Salesiano Cooperador diante desta comunidade 
aqui reunida, a saber: 

(Chamar um de cada vez pelo nome completo, aguardando a resposta 
de cada um. O aspirante chamado se apresenta de frente para o altar 
dizendo em voz alta “AQUI ESTOU”, faz a reverência ao altar e sobre ao 
presbitério, permanecendo em pé no local designado pelo 
comentarista) 

Coord. Prov.: Caríssimos, vocês já estão comprometidos com Jesus Cristo por força 
do Batismo e da Crisma, que receberam. Desejam, porém, hoje 
explicitar a sua vontade firme de viver concretamente o compromisso 
cristão em união com os outros membros da Família Salesiana. Vocês 
entenderam bem o que significa ser Salesiano Cooperador? 

Aspirantes: Sim, estou ciente que ao fazer o Compromisso como Salesiano(a) 
Cooperador(a), devo tornar-me “verdadeiro(a) salesiano(a) no mundo” 
e de comprometer-me a realizar o projeto apostólico de Dom Bosco 
que é o de ser “sinal e portador do Amor de Deus aos jovens”. Para 
tanto, me preparei, com a ajuda de meus irmãos Salesianos 
Cooperadores do Centro Local Santa Teresinha do Conselho Provincial 
de São Paulo e dos membros da Família Salesiana. 

Coord. Prov.: Representando aqui o Conselho Provincial da Associação dos 
Salesianos Cooperadores que aceita o ato de vontade que os anima, 
convido-os a proferir seu Ato de Compromisso. 

Aspirantes: (Todos) “Ó pai, eu vos adoro, porque sois bom e a todos amais. 
Agradeço-vos me terdes criado e redimido, chamado a fazer parte da 
vossa igreja  e conhecer nela a família apostólica de Dom Bosco, que 
vive para vós a serviço dos jovens e das classes populares. Atraído 
pelo vosso amor misericordioso, quero amar-vos ainda mais, fazendo 
o bem.  

(Individualmente e em voz forte) 



Para isso, após me haver preparado, eu, (dizer o seu nome completo) 
PROMETO 

 Empenhar-me em viver o projeto apostólico da Associação dos 
Salesianos Cooperadores, (novamente juntos) isto é: 

 - Ser fiel discípulo de Jesus Cristo, na Igreja Católica, 
 - Trabalhar no vosso reino, especialmente pela promoção e pela 

salvação dos jovens, 
 - Aprofundar e testemunhar o espírito salesiano, 
 - e colaborar, em comunhão de família, nas iniciativas apostólicas da 

igreja local. 
 Dai-me, ó Pai, a força do Vosso Espírito, para que eu saiba ser fiel a 

este propósito de vida. 
 Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe da Igreja, me assista e guie. Amém. ” 
Coord. Prov.: Em nome de nossa Associação, recebo-os com alegria como 

Salesianos Cooperadores. 
Insp. Sales.: (Após abençoar as carteirinhas e os PVAs). Em nome da Igreja e 

representando o Reitor-Mor Pe. Ángel Fernández Artime, recebo-os 
como membros de fato e de direito da Família Salesiana. 

 
Comentarista:  Agora, os novos Salesianos Cooperadores recebem seus exemplares 

do Projeto de Vida Apostólica, suas carteirinhas de pertença à 
Associação e assinam seu Ato de Compromisso sobre a mesa do altar. 
(A missa prossegue com a homilia pelo presidente da celebração). 

 
APÓS A COMUNHÃO 

 
Comentarista: Agora queremos convidar os Salesianos Cooperadores do Centro Local 

Santa Teresinha presentes aqui a se colocarem de pé e fazer a 
renovação de seu compromisso. 

SSCC: “Ó pai, eu vos adoro, porque sois bom e a todos amais. Agradeço-vos 
me terdes criado e redimido, chamado a fazer parte da vossa igreja 
 e conhecer nela a família apostólica de Dom Bosco, que vive para 
vós a serviço dos jovens e das classes populares. Atraído pelo vosso 
amor misericordioso, quero amar-vos ainda mais, fazendo o bem. Para 
isso, renovo minha promessa de empenhar-me em viver o projeto 
apostólico da Associação dos Salesianos Cooperadores, isto é: 

 - Ser fiel discípulo de Jesus Cristo, na Igreja Católica, 
 - Trabalhar no vosso reino, especialmente pela promoção e pela 

salvação dos jovens, 
 - Aprofundar e testemunhar o espírito salesiano, 
 - E colaborar, em comunhão de família, nas iniciativas apostólicas da 

igreja local. 
 Dai-me, ó Pai, a força do Vosso Espírito, para que eu saiba ser fiel a 

este propósito de vida. 
 Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe da Igreja, me assista e guie. Amém. ” 
 
 


