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 Após ter vivenciado e discernido as motivações 
que brotaram no coração do jovem formando na eta-
pa do Noviciado, o então Salesiano de Dom Bosco vi-
vencia o Pós-Noviciado. Uma fase com duração de 
três anos, onde sintetiza e amadurece o ser reli-
gioso consagrado salesiano, principalmente com o  
auxílio do mundo acadêmico por meio dos estudos 
filosóficos.

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://www.instagram.com/salesianoslorena/


É  nessa  fase da formação salesiana que o jovem faz a experiência 
da vivência da fé e da vocação de uma forma mais intensa, 
fazendo com que os frutos do Noviciado não pereçam, mas ama-
dureçam e gerem mais vida. 



Auxílio  
maternal de Maria 

https://www.boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/9022-a-mae-de-jesus-imaculada-auxiliadora.html
https://www.boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/9022-a-mae-de-jesus-imaculada-auxiliadora.html


As dimensões da 
formação

DIMENSÃO HUMANA: No Pós-noviciado, o jovem é convidado a potencializar 
suas virtudes e características em prol da missão, além de integrar sua per-
sonalidade aos valores da vida religiosa consagrada salesiana. Este pro-
cesso é feito com a ajuda de formações mensais, por meio de um acompanha-
mento psicológico, além da experiência do cotidiano, no trabalho, doação e 
vivência da vida fraterna.

DIMENSÃO INTELECTUAL: o formando  é convidado a “mer-
gulhar” nos estudos filosóficos, tendo como objetivos o en-
tendimento do mundo e a capacitação para o serviço à Igreja 
e aos jovens.

DIMENSÃO ESPIRITUAL: o salesiano faz a experiência de  integrar fé e 
vida, vivenciando por meio dos trabalhos – comunitários, acadêmicos e 
pastorais – a Espiritualidade Juvenil Salesiana, que brota do encontro com 
Cristo no cotidiano da vida.



Todos estes aspectos qualificam a dimensão educativo-pastoral 
do pós-noviço, que empenhado em suas responsabilidades 

pastorais nos Oratórios e grupos juvenis,  
dedica sua vida pela salvação da juventude.

PASTORAL  
Com e para os jovens! 

https://www.boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/11360-salesianos-dedicacao-entusiasmo-amor-e-servico-as-juventudes.html
https://www.boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/11360-salesianos-dedicacao-entusiasmo-amor-e-servico-as-juventudes.html


Estas  graças  são expressas  na 
riqueza cultural e formativa 
da comunidade, que atualmente 
é composta por um Curatorium 
na cidade de Lorena - SP.  

Fazem parte  desta comunida-
de dois formandos da Inspeto-
ria (BPA), sendo eles: S. Marcelo 
Stempinhaki e Ir. Lucas Albino.  
Nove da Inspetoria (BSP), onze 
da Inspetoria (BRE), além de  três 
seminaristas da  Arquidiocese de 
Assunção, no Paraguai.

A  comunidade é composta por homens que se compreendem 
e reconhecem falhos, mas que com o Auxílio maternal de Maria e 
com jeito de Dom Bosco, vivenciam na sua humanidade as mara-
vilhas e graças realizadas por Deus no cotidiano. 
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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

