
 

1 
 

 
 

A VISITADORIA MARIA MÃE DA IGREJA (RMC) 
 
"Uma coisa nova está nascendo ..." 
 

 
Na inauguração da Visitadoria "Maria Mãe da 
Igreja", Madre Yvonne Reungoat, inspirando-se nas 
palavras de Isaías – Uma coisa nova está nascendo, 
não percebem?  - manifestou o desejo de que 
«Maria Mãe da Igreja sustente cada passo e cada 
escolha para o bem da grande comunidade que é a 
Visitadoria, [...] uma realidade - sublinhou a Madre - 
que tem o rosto do Instituto e cujo horizonte é o 
futuro.  Graças à presença de Irmãs de muitas 
proveniências, está aberta ao mundo inteiro e à 

Igreja: por isso, sua missão é ser um laboratório de comunhão e fraternidade entre todas as 
comunidades ”.   
     O rosto internacional da nova realidade ficou evidente desde o momento de sua 
inauguração, graças à presença de numerosas FMA de origem internacional, Religiosas de 
outras Congregações, alguns jovens, leigas e leigos.  Um grupo de estudantes das FMA, com 
os trajes característicos dos países de origem, acompanhou os Celebrantes ao grande salão da 
Faculdade para a Celebração Eucarística que abriu o evento no domingo, 8 de outubro de 
2017.  
     Assim nasceu a nova Visitadoria Maria Mãe da Igreja (RMC), formada por seis 
comunidades: Madre Ângela Vespa, Irmã Teresa Valsé Pantellini, Madre Ersilia Canta, São 
Paulo VI (Concesio), Ir. Maria D. Mazzarello, B. Eusebia Palomino, a última nascida.   
 
 
As Origens e o percurso da Visitadoria 

 
     O específico da nova 
Visitadoria é recolher e 
unificar o longo percurso 
da história e a mesma 
realidade da Pontifícia 
Faculdade de Ciências da 
Educação "Auxilium". Na 
origem, o Auxilium 
compreendia uma única 
comunidade sediada em 
Turim, de onde - fundada 

já em 1970 como Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação - em 1978 transferiu-se a 
Roma e inaugurou a comunidade Angela Vespa. É uma única comunidade composta por 
professores, pessoal técnico-auxiliar, alunos das FMA que frequentam os Cursos da 
Faculdade (5 anos), os Cursos do Instituto de Ciências Religiosas (três anos), o período de 
dois anos de Espiritualidade.  
     No início, na nova sede da Via Cremolino 141, não havia atividades pastorais nas 
paróquias vizinhas, mas logo o território foi mapeado para sondar as necessidades e atendê-
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las. Nesse meio tempo, organizaram-se visitas culturais a Roma e aos arredores, bem como 
viagens a cidades importantes do ponto de vista artístico e espiritual. Em 1981-82, inicia-se a 
atividade pastoral com catequese e oratório. Presta-se serviço na própria Paróquia e nas de 
Santa Rufina e Segunda, de Santa Maria de Nazareth-Casalotti, de Santa Rita e Testa di 
Lepre.  
 
     O 1988 vê a constituição de uma outra comunidade na Via Cremolino: Irmã Teresa Valsé 
Pantellini e para ali transferiram-se as alunas e as professoras do curso bienal de 
Espiritualidade. Desde 1990 é casa de Juniorato para as FMA da Itália e escolhido como 
Juniorato por alguns países europeus, em 1996 comunidade para professores, alunos de 
Ciências Religiosas, depois para o curso bienal de Comunicação Educativa e, em seguida, 
para os que frequentam o curso anual de Formadoras e Formadores no âmbito da vida 
consagrada.   
 
     Em 1990 abre-se a comunidade Madre Ersilia Canta e o biênio de Espiritualidade 
transfere-se da casa Irmã Teresa Valsé Pantellini e se inicia a atividade de catequese e oratório 
na Paróquia Santa Maria da Apresentação.   
 

 
Em 2009, a Madre aceitou o insistente pedido do então Presidente do Centro Paulo VI, 
advogado Giuseppe Camadini, para ter uma comunidade das FMA em Concesio (Brescia). 
Nasceu assim a comunidade Paulo VI, que tem a guarda da casa natalícia do grande Pontífice 
e administra as visitas dos peregrinos. Em cumprimento a um Convênio entre o Instituto das 
FMA e a Obra para a Educação Cristã, assinado pela Madre Geral e pelo Presidente da Obra, 
colabora com o Centro Internacional de Estudos Paulo VI e com a Obra para a Educação 
Cristã.  Atua em colaboração com a paróquia e com a unidade pastoral recém-formada, com a 
USMI-CISM-GIS Diocesana e de outras dioceses da Itália, com instituições religiosas e 
laicais, para a realização de Convênios, Seminários, Encontros de estudo, Exercícios 
espirituais, Capítulos gerais, Cursos de formação e atualização.   
 
     Concluída a nova construção dentro da área da Faculdade, em 2015 foi criada a 
comunidade Sta. Maria D. Mazzarello.  A nova construção pode acomodar alunos, 
professores, pessoal técnico-auxiliar e responder à necessidade de redimensionar o número de 
irmãs da comunidade Madre Ângela e também à reestruturação dos ambientes da Faculdade, 
exigidos pelo plano diretor para reconhecer o “habite-se” da estrutura.  
 
 

Com a ereção da nova Visitadoria, em 2017 começa o seu percurso a comunidade 
Beata Eusebia Palomino, no mesmo local alugado pelas Irmãs caldeias Filhas da Imaculada. 
Inicia-se um simples caminho intercongregacional com essas Irmãs que vêm todas do Iraque. 
Juntas celebram todos os dias a Eucaristia com a presença de alguns leigos e compartilham 
outros encontros. A paróquia inicialmente não tinha sede própria e o centro de culto era a 
capela dessas Irmãs iraquianas. É aqui que, em 1978, as FMA da Comunidade Madre Ângela 
Vespa iniciam a sua missão de serviço pastoral ao território. Concluída a construção da Igreja 
Paroquial da Natividade de Maria Santíssima todas as atividades passam à nova sede 
paroquial.  

Um número significativo de Irmãs iraquianas completou seus estudos universitários na 
Faculdade "Auxilium".  

Com a Superiora da Visitadoria, Irmã Maria del Carmen Canales, que aí reside, na 
comunidade vivem a tesoureira da Visitadoria, a Animadora da comunidade e algumas Irmãs 
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como professoras, alunas das FMA e de outras Congregações. A casa também permite a 
realização de encontros específicos: Conselho de Visitadoria, Diretoras, Junioristas, 
Conselhos Locais.   

 
 
O rosto da Visitadoria  
 
A Visitadoria é constituída, portanto, de uma rede de comunidades que compartilham 

a vida fraterna e colaboram na missão formativa e cultural da Pontifícia Faculdade de 
Ciências da Educação "Auxilium". Dotada de Estatuto próprio, a Visitadoria «persegue a 
finalidade confiada pela Superiora Geral com o seu Conselho, para que, de maneira unificada 
e segundo as específicas competências, realize a missão que lhe é própria:  

 
a) a formação religiosa e cultural dos membros da Visitadoria;   
b) coordenação das comunidades;   
c) a administração e gestão dos bens e serviços que lhe são confiados;   
d) cooperação no cumprimento da missão da Faculdade».1  

 
Além disso, «de acordo com as Autoridades da Faculdade, pode promover iniciativas 

educativo-evangelizadoras em colaboração com a Igreja particular e a serviço da Igreja 
universal». 2 

 
A Visitadoria começou com 178 Irmãs, das quais 111 alunas, entre as quais 18 

Junioristas. A interculturalidade é  uma das suas grandes características, graças  à pertença a 
45 países e 49 Inspetorias.  Atualmente, como consequência da Covid 19, as seis comunidades 
que a compõem contam com a presença de 148 irmãs, das quais 80 são estudantes;  São 11 
Junioras.  As irmãs são chamadas a desempenhar tarefas diversificadas: responsabilidades 
acadêmicas, ensino, serviços na Faculdade "Auxilium" ou em casa, desempenho dos estudos, 
serviço pastoral, consultoria nos dicastérios vaticanos e na Igreja italiana (CEI).   

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Statuto della Visitatoria “Maria Madre della Chiesa” (RMC), art 2, 2. 
2 Cf Statuto RMC, art. 2, 3. 
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A Visitadoria e a Faculdade «Auxilium»  
 

O Estatuto define a relação entre as duas entidades que «interagem em diferentes 
níveis para favorecer a recíproca colaboração».3 Especifica que “a Visitadoria e a Faculdade 
são dois sujeitos diversos e distintos do ponto de vista jurídico. A Visitadoria foi ereta pelo 
Instituto das FMA;  a Faculdade foi canonicamente ereta no mesmo Instituto com o Decreto 
N° 490 / 70 / 9 da Congregação para a Educação Católica em 27 de junho de 1970. 
Consequentemente:  

a) ambas são obrigadas a reconhecer e respeitar a recíproca autonomia;   
b) realizam uma missão formativa e cultural colaborando entre si” 4 
 
 

PFSE: Um caminho de concretude e de futuro  
 
A Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação "Auxilium" (PFSE), como Faculdade 

eclesiástica, foi ereta no Instituto em 27 de junho de 1970. A sua origem, porém, remonta a 
1954, ano em que as Filhas de Maria Auxiliadora fundaram em Turim o Instituto 
Internacional Superior de Pedagogia e Ciências Religiosas, reconhecido e aprovado pela 
Sagrada Congregação dos Religiosos em 1956.  

 
Em 1966, com o decreto da Sagrada Congregação dos Seminários e das Universidades 

dos Estudos, foi incorporado ao Instituto Superior de Pedagogia do Pontifício Ateneu 
Salesiano de Roma.  Os vínculos jurídicos e acadêmicos entre as duas entidades foram 
posteriormente redefinidos de forma que, desde 1970, a Faculdade rege-se Estatutos próprios;  
tem em comum com a Universidade Pontifícia Salesiana o Grão-Chanceler, Reitor-Mor da 
Sociedade Salesiana de São João Bosco.   

Desde 1978 a Faculdade está sediada em Roma, 
numa área urbana do Município Roma XIV de Roma 
Capital, situada na área Casalotti, a noroeste da capital, fora 
do Grande Raccordo Anulare.   
      Fiel à inspiração das origens e às orientações do 
Magistério da Igreja, sempre se empenhou a colher as 
interrogações da formação provenientes das diversas 
culturas, com o objetivo de dar respostas adequadas e 
prospectivas.   

      Após a adesão da Santa Sé ao Processo de Bolonha, a Faculdade é incluída no processo de 
harmonização dos sistemas universitários internacionais tendo em vista o recíproco 
reconhecimento dos percursos formativos.  Continua a realizar a sua missão acadêmica com a 
concretude e clarividência próprias do carisma salesiano, cujo patrimônio guarda e 
desenvolve.   
      Em 2020, foram celebrados cinquenta anos de vida, de ideias, de empenho científico, de 
paixão pela educação.  Ontem foi e hoje ainda é uma janela do Instituto, da Igreja, do mundo!   
 
 
 

                                                 
3 Statuto RMC art. 4  3. 
4 Statuto RMC art. 4 1. 1.1 
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“Cultivemos o talento para educar”  
 
      A Faculdade «Auxilium» cultiva e promove a pesquisa no campo 
das Ciências da Educação e prepara pesquisadores, professores e 
operadores, em diferentes níveis, na área da educação.    
      Na visão cristã da realidade e no que diz respeito à realização total da 
pessoa, a Faculdade reconhece nas disciplinas filosóficas e teológicas um papel 
fundamental para a formação integral no campo das ciências da educação.  Respeitando as 
diversas dimensões da realidade educativa, aborda-a, portanto, segundo um ângulo filosófico, 
teológico, psicológico, sociológico, histórico, jurídico, metodológico e da comunicação.  

      A Faculdade oferece, portanto, uma formação pedagógica geral, bem como uma 
formação especializada num dos sectores das ciências da educação.  Em harmonia com os 
princípios do humanismo pedagógico cristão de São João Bosco, a Faculdade aprofunda os 
problemas educativos da infância à juventude, com especial atenção aos da mulher e, numa 
ótica sistêmica, estuda-os em relação às atuais problemáticas da família e da sociedade.5  
 
A oferta formativa da Faculdade(6) caracteriza-se por:  

• tutoria personalizada de ensino;   
• internacionalidade do corpo docente e dos alunos;   
• estilo relacional marcado pela familiaridade e cordialidade típicas do ambiente 
educativo salesiano.   

 
 
A Visão e a Missão  
 
Consciente da sua tarefa primordial de formação, de estudo e pesquisa, a Faculdade pretende:  

• ser uma instituição de excelência na formação de profissionais da educação através da 
inovação constante da oferta formativa e da estratégia de aprendizagem e ensino;   

• assegurar uma formação integral no campo das ciências da educação;   
• qualificar a preparação de leigos e religiosos no campo da nova evangelização, 

capazes de diálogo intercultural e inter-religioso;   
• participar na comunidade científica internacional como interlocutor de relevo em nível 

da reflexão e de pesquisa na área dos conhecimentos pedagógicos;   
• promover um humanismo que faça da prevenção e da educação integral da pessoa um 

fator de desenvolvimento e inovação para o empoderamento da mulher e dos jovens.6 
 
 

Juntos para a Terceira Missão  
 

      A Visitadoria compartilha a Visão e a Missão da Faculdade, 
colaborando nas formas que lhe são próprias para atingir as suas 
finalidades. Em particular, acolhe e colabora a serviço da Terceira 
Missão e anima as FMA a participar com paixão educativa que 
caracteriza o sistema preventivo de São João Bosco e Sta. Maria D. 

                                                 
5 cf Statuti della Facoltà, art. 2, §1-3. 
 

6 Cf per questa parte: Sito web PFSE 
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Mazzarello.   
      A Visitadoria apoia a comunidade acadêmica da Faculdade, professores, alunos, pessoal 
técnico-administrativo, irmãs envolvidas em diversas funções e tarefas, como comunidade 
educativa por excelência. Favorece, portanto, o intercâmbio e a colaboração com as 
comunidades educativas das paróquias, com as quais compartilha o empenho pastoral no 
espírito salesiano.   
      Cada FMA da Visitadoria situa-se no horizonte da conversão pastoral esperada pelo Papa 
Francisco para toda a Igreja na Evangelii Gaudium (n. 25-27) e proposta, no CG XXIII, como 
horizonte que motiva as escolhas pastorais. A pastoral juvenil é entendida como «a realização 
concreta da missão educativa. É a nossa forma típica de expressar a atenção da Igreja às 
jovens gerações. Visa o crescimento integral da pessoa e educa ao compromisso com a 
cidadania ativa. É uma prática que une ação educativa e ação evangelizadora” (Instituto das 
FMA, Para que tenham vida e vida em abundância. Linhas orientadoras da missão educativa 
das FMA, Turim, Elledici 2005, n. 4).   
      A inserção no território realiza-se através do serviço pastoral de um número significativo 
de irmãs das comunidades que estão empenhadas em 5 paróquias na preparação aos 
Sacramentos da iniciação cristã e nos Oratórios. As comunidades respondem também às 
solicitações das instituições eclesiais e do Instituto, especialmente com o serviço dos 
professores.   
 

      Significativa a experiência pastoral do 
Grest e a Escola de Animadores que prepara 
animadores leigos.  Esta experiência é 
valorizada e reconhecida pelo território para a 
validade da proposta educativa.  O  Grest é 
promovido pela Associação "Voar Alto" do 
TGS.   
      Além disso, possuem valor formativo as 
experiências pastorais que as Irmãs estudantes 
realizam no mês de julho ou agosto em 
algumas comunidades das Inspetorias 

italianas. Todo o serviço pastoral que se realiza na Visitadoria é orientado para a realização da 
pastoral juvenil vocacional e missionária.   
 

     Está ativo o Centro dos Salesianos Cooperadores "Madre Ângela Vespa", composto por 
um grupo de 24 Salesianos Cooperadores com promessa e 2 em formação.  O grupo está 
ativo e integrado na realidade da Visitadoria. 

   
A Faculdade considera a sua missão cultural como âmbito estratégico para viver a dimensão 
social da evangelização e assume a Terceira 
Missão com empenho qualificado para fortalecer 
"a abordagem evangélica, teórica e prática, à 
realidade e ao homem" (Igreja na Europa 58) na 
lógica educativa e formativa.   

 
      Por Terceira missão, de fato, 

entendemos "o conjunto de atividades com as 
quais as universidades entram em interação 
direta com a sociedade, apoiando as missões 
tradicionais de ensino (primeira missão, que se 
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baseia na interação com os alunos) e de pesquisa (segunda missão, interagindo, 
prevalentemente, com as comunidades científicas ou dos pares)". 8   

      As atividades consideradas como Terceira missão da Faculdade estão reunidas 
em núcleos diversificados, tais como: atividades de supervisão e tirocínios em várias 
estruturas e serviços residenciais e semi-residenciais para diversos tipos de públicos; 
cursos de aperfeiçoamento e especializações no campo psico-socioeducativos e 
pastorais; organização de Congressos e seminários abertos a profissionais e cidadãs/ãos 
locais;  Escola de catequistas e coordenadores pastorais; colaboração com a Secretaria 
da Escola e da Catequese na criação de uma escola para animadores voluntários;  
supervisão das atividades de animação do oratório e da Secretaria de Catequese 
Diocesana com responsabilidades gerenciais; projeto e realização de uma escola para 
animadores voluntários; exercício de presença ativa nas redes sociais e participação em 
transmissões  rádio-televisivas; disponibilidade de recursos da Biblioteca (especializada 
sobre a mulher) e da Sala das Revistas (com mais de 500 publicações) para acadêmicos e 
alunos externos; Acampamento de verão para a inclusão de adolescentes e jovens em contexto 
de educação não formal.   
      A ação da Faculdade irradia-se também no território nacional e internacional através de 
parcerias e colaborações com as organizações de caráter formativo/ educativo do Instituto 
das FMA (CIOFS-FP Itália: CIOFS-ESCOLA Itália; VIDES Itália e Internacional; Escola 
Salesiana Europa; Institutos de Estudos Superiores do Instituto das FMA [ISS-FMA]) . 
Colaboração com os Dicastérios Romanos (Congregação para a Educação Católica [dos 
Institutos de Ensino]; Dicastério para o serviço de desenvolvimento Humano Integral; 
Congregação das Causas dos Santos; Congregação para a Evangelização dos Povos; 
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica). 
Participações em Organizações e Associações científicas nacionais e internacionais relativas 
aos âmbitos de  pesquisas próprias da Faculdade (OIEC, ACISE, AIDU, SCHOLĖ, CIRSE, 
ANPE, APL, SIRT, ATI, CATI, Associação de Professores de História da Igreja na Itália, 
Associação de Cultores da História Salesiana). Colaboração com a Conferência Episcopal 
Italiana (Conselho Nacional para a Liturgia e a Catequese). Planejamento de seminários de 
estudo e relações de Conferências ou momentos formativos de Congregações Religiosas em 
vários âmbitos. Cursos  formativos intercongregacionais periódicos (USMI, Studium).  
Colaboração com outros Centros de Estudos e Universidades para a realização de 
conferências, sites, publicações. 

 
Através da Pastoral Universitária - ação eclesial específica no mundo 
universitário - a Faculdade, em rede com o Serviço de Cultura e a Universidade 
da Diocese de Roma, assegura a pastoral das pessoas (alunos, professores, 
pessoal técnico-administrativo), a animação cultural da vida universitária, o 
aprofundamento da visão e da mensagem cristã nos vários campos do 

conhecimento. 
 
 

 
Anexo 

 
A oferta formativa da Faculdade articula-se nos seguintes currículos:  
 
Ciclo de Bacharelado (ou Licenciatura)  
 
Curso de Bacharelado em Ciências da Educação e da Formação  
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O Curso de Graduação contempla um currículo único com três endereços:  
   -Educador em serviços educativos à infância  
  -Educador em serviços sócio-educativos   
  -Educador nos serviços escolares e formativos  
Curso de Licenciatura em Ciências Psicológicas do Desenvolvimento e da Educação  
Curso de Licenciatura em Educação Religiosa  

 
Ciclo de Licenciatura (ou Mestrado)  
 

Curso de Licenciatura em Ciências Pedagógicas  
O Curso Studium oferece um currículo único com dois endereços:  

- Pedagogista em serviços socioeducativos -Pedagogista em serviços escolares e 
formativos  

Curso de Licenciatura em Psicologia da Educação 
Curso de Licenciatura em Pedagogia e Didática da Religião  
Curso de Licenciatura em Catequética e Pastoral Juvenil  
 
Ciclo de Doutorado em Pesquisa  
 Cursos de Qualificação  

• Curso de Qualificação em Espiritualidade do Instituto das Filhas de Maria 
Auxiliadora  

• Curso de Qualificação de Formadoras e Formadores no Âmbito da Vida 
Consagrada  

• Curso de Qualificação na Inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na 
catequese e liturgia (2021 - online)  
 

 Cursos de Ensino Superior  
• Curso de "Prevenção e tratamento dos Distúrbios de Comportamento Alimentar: 

abordagem interdisciplinar e multifatorial" (online)  
O Centro de Estudos das FMA, vinculado ao Curso de Diploma em Espiritualidade, foi 
instituído pela Faculdade em 2015 para oferecer a todo o Instituto e a quantos são sensíveis à 
dimensão feminina da espiritualidade educativa salesiana (Comunidades educativas, Família 
Salesiana, estudiosos, outros) uma contribuição formativa, valorizando os recursos da Rede.  
A ampla seção de fontes e estudos disponibilizados na seção Documentos do site(9) foi 
enriquecida em 2020-2021 pelo canal Youtube, que difunde principalmente as “Quintas-feiras 
Salesianas no 'Auxilium", a serviço das comunidades educativas e outros interessados, como 
resposta de proximidade e esperança aos desafios da Covid-19.   
O Centro de Estudos  Mulher&Educação foi criado em 2015 para promover estudos e 
pesquisas interdisciplinares e interculturais sobre a educação da mulher na perspectiva do 
humanismo pedagógico de São João Bosco vivido e compreendido por Santa Maria D. 
Mazzarello e pelas Filhas de Maria Auxiliadora. O Centro pretende compreender, no hoje, de 
forma crítica e propositiva, a ligação singular entre Mulher e Educação nas suas múltiplas 
vertentes.  Dialoga com outras instituições, deixando-se interpelar pelas novas problemáticas 
e oportunidades que, nos diversos contextos socioculturais e sócio-religiosos, interceptam o 
mundo feminino e a educação.   
O Centro de Orientação, Consulta e Formação Psicológica e Educativa foi criado em 
2020. O Centro funciona principalmente com o propósito de prevenção e oferece um serviço 
psicológico e educativo como suporte ao crescimento dos sujeitos em idade de 
desenvolvimento e de promoção do bem-estar psicológico da pessoa, especialmente das 
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mulheres e das famílias.  As atividades articulam-se em torno de três áreas de intervenção que 
compreendem: orientação, consulta psicológica e educativa, formação.   
 
 
Afiliações  
A Faculdade estabelece colaborações acadêmicas com outras instituições universitárias. 
Assume assim a responsabilidade de promover e garantir o nível acadêmico da oferta 
formativa das Instituições a ela afiliadas e confere, sob a sua responsabilidade, o título 
acadêmico correspondente ao currículo de estudos desenvolvido.   
No seu compromisso de formar educadores capazes de refletir sobre a educação e atuar nas 
diversas culturas e contextos religiosos dentro do autêntico espírito cristão, a Faculdade, 
atualmente, mantém relações acadêmicas com duas Instituições: o Instituto Superior de 
Ciências da Educação e da Formação «José Toniolo» de Modena, promovido pela Província 
Norte dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) e o Instituto  
 
 
Euro-mediterrâneo para a Formação, Pesquisa, Terapia e Desenvolvimento de Políticas 
Sociais de Caltanissetta conferindo, a ambos, o título de Bacharelado em Ciências da 
Educação e da Formação.  
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Anexo  
 
Vídeo:    
 
https://youtu.be/s7ev5S-vpYw https://youtu.be/OeQVpAbOdrk  
ppt: RMC  a nossa missão pastoral 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/OeQVpAbOdrk

