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 Em toda a formação inicial, juntamente com o estudo, dá-se 
importância às atividades pastorais da nossa missão.  Fase de con-
fronto vital e intenso é o Tirocínio. Durante esse tempo, o jovem 
irmão exercita-se na prática do Sistema Preventivo de Dom Bos-
co e em particular na assistência salesiana.
 

 Acompanhado pelo diretor 
e pela comunidade, realiza a sín-
tese pessoal entre sua atividade e 
os valores da vocação. É esta, do 
ponto de vista salesiano, a fase 
mais característica da formação 
inicial; o modelo em que se apoia 
é a experiência que Dom Bosco 
viveu com os jovens do pri-
meiro Oratório em Valdocco.

Informativo Vocacional Inspetoria Salesiana  São Pio X - Porto Alegre / RS
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MUITO MAIS DINÂMICO!
QUANDO APARECER ESTE ÍCONE, 

CLIQUE PARA SABER MAIS!

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


 Por causa de sua natureza, 
o Tirocínio não possui um ver-
dadeiro currículo de estudos. É 
uma experiência, ou melhor, um 
conjunto de experiências di-
versas da vida e da atividade 
salesiana, visando aprofunda-
mento entre ‘teoria e prática’ 
das fases formativas anteriores. 

 Ainda que não possua uma 
grade curricular nesta etapa 
formativa, o jovem salesiano é 
acompanhado no seu processo 
de síntese e amadurecimento, 
levando em conta as dimensões:

SUGESTÃO
DE LIVRO

O Sistema Preventivo  
de Dom Bosco, Hoje. P. Carlo Nanni, SDB.

“procurando a síntese  
tipicamente salesiana 

entre atividade  e oração, 
 entre  espiritualidade  

e educação”.

Download gratuíto

http://edbbrasil.org.br/literatura-salesiana/files/O_Sist_Prev_Hoje_Baixa.pdf
http://edbbrasil.org.br/literatura-salesiana/files/O_Sist_Prev_Hoje_Baixa.pdf
http://edbbrasil.org.br/literatura-salesiana/files/O_Sist_Prev_Hoje_Baixa.pdf
http://edbbrasil.org.br/literatura-salesiana/files/O_Sist_Prev_Hoje_Baixa.pdf


  

 É de modo especial no Tirocínio que o irmão faz 

experiência da espiritualidade apostólica salesiana: 

pratica e estreita sua união com Jesus Cristo, 

que sabe encontrar no trabalho e nos jovens. Exerci-

ta-se para ser contemplativo na ação, procurando a 

síntese tipicamente salesiana entre atividade e ora-

ção, entre espiritualidade e educação.



  
 Introduzido em uma comunidade, assume encargos que 
lhe são confiados e ali aprofunda o trabalho em conjunto com 
os leigos e demais salesianos, com uma visão integral da 
Pastoral Juvenil Salesiana num senso de predileção 
pelos jovens, especialmente os mais pobres.
  
 Entre as diversas possibilidades de trabalho, o jovem sale-
siano tirocinante pode desempenhar sua missão em Escolas, 
Obras Sociais, Casas de Formação e Paróquias!

S. Leandro Francisco, assistente do Noviciado. 

Curitiba, 2019.

https://www.boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/9022-a-mae-de-jesus-imaculada-auxiliadora.html
https://instituto.cancaonova.com/sistema-preventivo-de-educacao-de-sao-joao-bosco/
http://www.salesianos.com.br/pastoral-juvenil-salesiana/
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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

