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MUITO MAIS DINÂMICO!
QUANDO APARECER ESTE ÍCONE, 

CLIQUE PARA SABER MAIS!

 
  

 Se a experiência do tirocínio proporciona ao salesiano a possi-
bilidade de intenso confronto vital com os mais diferentes contex-
tos onde se realiza a missão educativo-pastoral, o período da for-
mação específica da teologia o qualifica ao modo como deverá 
viver para sempre o carisma de que se percebe portador. 

https://instituto.cancaonova.com/sistema-preventivo-de-educacao-de-sao-joao-bosco/
https://boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/207-dom-bosco-e-o-primeiro-oratorio.html


A  teologia é a fase de formação específica para os 
salesianos que aspiram ao presbiterado.

  
O maior objetivo dessa fase é formar salesianos 
presbíteros que sejam pastores-educadores da 

juventude.



Normalmente 
essa formação específica

possui a duração de quatro anos, 
que acompanham a realização da 

graduação em teologia. 

No primeiro ano os salesianos apro-
fundam elementos da vida consagra-

da salesiana para prepararem  
sua entrega definitiva ao  

Senhor com a celebração da  
Profissão
Perpétua.

. 

https://instituto.cancaonova.com/sistema-preventivo-de-educacao-de-sao-joao-bosco/
http://www.dombosco.net/2020/12/s-diego-da-silva-emite-sua-profissao-perpetua/


“Um  jovem  que, tendo feito a experiência  

do amor de Deus, que é um amor tão grande,  

não vê outra possibilidade, se não, a de  

consagrar-se inteiramente Ele.”



https://www.youtube.com/watch?v=ugtBXZYPMWU
https://instituto.cancaonova.com/sistema-preventivo-de-educacao-de-sao-joao-bosco/


 No segundo ano inicia-se a preparação imediata para o 
sacramento da Ordem através da recepção do ministério da 
Palavra e do seu exercício. No terceiro ano os salesianos se 
preparam para receber o ministério do acolitado e exercê-lo. 

No quarto ano, exercem o ministério do serviço através da  
recepção da ordenação diaconal e se preparam para a 

 
 ordenação presbiteral.



 Cada um desses passos é essencial para 

que o coração do salesiano aos poucos se con-

figure com o coração de Cristo Bom Pastor. 

Acompanhados por seus formadores, cada sa-

lesiano faz um caminho de contínuo discerni-

mento da vontade de Deus na própria vida. 

 Atualmente todas as inspetorias salesianas 

do Brasil enviam seus formandos, aspirantes ao 

presbiterado, para a casa do estudantado de te-

ologia que fica na cidade de São Paulo. 
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Siga nossas Redes Sociais

https://www.facebook.com/salesianossul/
https://www.instagram.com/salesianos_sul/
https://www.youtube.com/channel/UC51yOhMmlxZPM1AHsnNp2Cw
https://linktr.ee/salesianos_sul

