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Desde 1964 a Igreja celebra, no IV Domingo do Tempo 
de Páscoa, o DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS 

VOCAÇÕES SACERDOTAIS E RELIGIOSAS. O que levou 
o Papa Paulo VI a criar este evento foi a preocupação 
por garantir “o futuro religioso da sociedade cristã”, 
lembrando que os frutos vocacionais são “o concreto e 
inexorável indicador da vitalidade de fé e amor de cada 
comunidade paroquial e diocesana, e o testemunho da 
saúde moral das famílias cristãs. Onde desabrocham 
numerosas as vocações para o estado eclesiástico e 
religioso, vive-se generosamente segundo o Evangelho” 
(Paulo VI, Radiomensagem, 11/04/1964).
  
 Justamente no ano que se celebra o 57º Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações, a Inspetoria Salesiana do sul 
do Brasil inicia a publicação deste Informativo Vocacional 
digital, organizado pelos Salesianos e jovens envolvidos 
com a Comunicação, a Formação e a Pastoral Juvenil 
Salesiana. A ideia é facilitar o conhecimento das ações da 
Animação Vocacional e da Formação Inicial Salesiana, de 
modo a facilitar o discernimento juvenil na construção do 
“bom cristão e honesto cidadão”, como sonhou Dom Bosco 
e como indicou o décimo sucessor de Dom Bosco, P. Ángel 
Fernández Artime, na sua Estreia para este ano de 2020. 
  
 Em sua mensagem, o Papa Francisco pede que 
se reze por aqueles, que chamados a seguir o Mestre de 
Nazaré, optam corajosamente por abandonar as próprias 
seguranças e por seguir os passos do Senhor. Por isso, 
peçamos aos Céus “que cada um possa descobrir com 
gratidão o chamado que Deus lhe dirige, encontrar a 
coragem de dizer ‘sim’, vencer a fadiga com a fé em Cristo 
e finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a 
própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro” 
(Papa Francisco, Mensagem para a 57ª Jornada Mundial 
de Oração pelas Vocações, 24/03/2020), especialmente 
na Congregação e na Família Salesiana. 

P. Gilson Marcos da Silva
Inspetor Salesiano

JORNADA VOCACIONAL 
INSPETORIAL 

(2018-2020)
 
 Com a visita do Reitor-Mor, em agosto de 2018, 
demos início a este tempo chamado “Jornada Vocacional 
Inspetorial”. O objetivo deste projeto é despertar as 
comunidades para o desafio da animação vocacional, 
fazendo com que a nossa Pastoral Juvenil Salesiana seja 
cada vez mais vocacional e missionária. Somos chamados 
a ser fiéis ao carisma de Dom Bosco, criando em nossas 
comunidades um verdadeiro clima de família, um lugar 
propício e sadio para o discernimento vocacional dos 
nossos adolescentes e jovens. Precisamos e devemos 
ajudar os nossos jovens a construírem os seus projetos 
de vida. Neste triênio estão sendo ativados diversos 
processos para qualificar a Pastoral Juvenil e criar em 
nossas comunidades educativo-pastorais uma verdadeira 
cultura vocacional. Houve também a preocupação 
com o cultivo dos nossos educadores (as) e leigos (as) 
das nossas paróquias na linha salesiana. A Escola de 
Acompanhamento, que tem como público primeiro as 
direções, equipes de gestão e conselhos pastorais, é uma 
proposta inspetorial para crescermos na dimensão do 
acompanhamento salesiano.

 Diante do ícone do Bom Pastor queremos rezar 
toda a vida e missão da nossa Inspetoria Salesiana São 
Pio X e pedir para que continue enviando novas vocações 
para a nossa Família Salesiana presente no Sul do Brasil:

Ó Cristo, Bom Pastor, dá-nos um coração igual ao teu, 
capaz de amar sem medida. Ensina-nos a ser como 
tu: acolhedor, próximo, sensível às necessidades das 

pessoas, aberto à escuta, servidor, capaz de doar-se aos 
irmãos e irmãs. Ajuda-nos a trilhar, no cotidiano da vida, 

o caminho da santidade. Abre os nossos ouvidos para 
que possamos ouvir a tua voz e tenhamos a coragem 

de dizer Sim ao teu projeto de felicidade e seguir-te nas 
diversas vocações, sendo sinais e portadores do teu 

amor. Amém.

P. Sérgio Ramos de Souza
Delegado para a Pastoral Juvenil Salesiana

Informativo Vocacional Inspetoria Salesiana  São Pio X - Porto Alegre / RS



COMO SE DÁ O PROCESSO FORMATIVO PARA SER UM 
SALESIANO DE DOM BOSCO?

 
Quer saber quem são
os formandos Salesianos do Sul do Brasil? 

Acompanhe-nos! 
A partir da próxima edição, vamos conhecer cada etapa da formação salesiana
e quem são os jovens e suas procedências na formação inicial salesiana!

 Uma vez acompanhados localmente, o segundo passo são os encontros de animação e discernimento 
vocacional na Inspetoria. São duas Vivências Vocacionais Salesianas - VIVOS 1 e VIVOS 2. encontros que aprofundam 
a escolha vocacional e as motivações iniciais e dão elementos para uma escolha de continuidade do processo de 
acompanhamento, já no Aspirantado (experiência vocacional inserida em uma comunidade salesiana). Caso o jovem 
queira continuar o seu discernimento, ele inicia o processo de formação inicial salesiana.

P. Ademir Ricardo Cwendrych
Vice Inspetor

Talvez, muitos podem perguntar-se: Como faço para ser um Salesiano de Dom Bosco? Com quem devo falar? O que 
preciso fazer e ou conhecer? Pois bem! Ao ter presente o chamado de Deus para a vida religiosa como Salesiano, o 

jovem é antes de tudo acompanhado localmente, em sua Comunidade de origem, quer seja na Paróquia, quer seja na 
Escola e ou Obra Social. Os salesianos que ai estão bem como os coordenadores de pastoral e ou direções executivas 
dão o suporte e o acompanhamento para que possam discernir sua vocação. Participam das atividades pastorais locais, 
bem como das AMJs (Animação Missionária Salesiana) e PMJs (Projetos Missionários Salesianos).
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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?view_as=subscriber
http://www.dombosco.net/contato/

