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CON

Salesianos Cooperadores
 Para contribuir para a salvação da juventude, “a porção mais 
delicada e mais preciosa da sociedade humana”, o Espírito Santo, 
com a intervenção maternal de Maria, suscitou em São João Bosco 
com a mesma energia apostólica do carisma salesiano a Pia União 
dos Salesianos Cooperadores, como terceiro ramo da Família (1876), 
unida à Sociedade de São Francisco de Sales.

 Os Salesianos Cooperadores são constituídos como uma asso-
ciação de cristãos que vivem sua vocação apostólica e laical segundo 
o Carisma Salesiano, em comunhão com a Família Salesiana com-
prometendo-se na Igreja e na sociedade na construção do Reino de 
Deus.

 Os Salesianos Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras 
optam por compartilhar o percurso evangélico traçado no presente 
Projeto de Vida Apostólica, comprometendo-se, responsavelmente, 
neste caminho que leva à santidade. Comprometem-se a realizar o 
ideal evangélico do amor a Deus e ao próximo, nas condições ordi-
nárias da vida. Sendo sempre um educador presente entre os jovens 
formando honestos cidadãos capazes de transformar as estruturas so-
ciais.

Quer saber mais e participar? 
Entre em contato:

Eva Marlene Tulchaski
Coordenadora Provincial
emt_1969@hotmail.com

(41) 98421-2129



Testemunho
Vocacional

“ Em 2021, estou completando 33 anos de padre. Destes, 20 anos estou entre os 
Salesianos Cooperadores no Grupo Local, passando por: Joinville, Guarapuava, Santa 
Rosa, Itajaí, Ponta Grossa e Porto Alegre. Há 14 anos, me faço presente também em ní-
vel Inspetorial, no inspetorado do P. Orestes Fistarol, P. Asídio e P. Gilson. E, há 4 anos, 
estou junto, em nível nacional, região Brasil, com a Alzira Magalhaes, coordenadora dos 
SSCC. Tive oportunidade de estar presente em dois congressos mundiais eletivos, em 
Roma. Vários encontros nacionais e encontros inspetoriais. Creio que estou aprendendo 
melhor a ser irmão! Porque nós, filhos de Dom Bosco, somos Família Salesiana. Anima-
dores de pessoas e grupos, no trabalho com os jovens e os contextos que os envolvem. 

 Sou testemunha do carisma salesiano encarnado nas famílias, no pai e na 
mãe, nos Salesianos leigos e leigas. A  Associação de Fiéis dos Salesianos Co-
operadores é formada por famílias e de maior ressonância na Igreja atualmen-
te. Somam-se 30 mil compromissados no mundo e, no Brasil, em número de 1600.  
Este  é um dos grupos primários da Família Salesiana, fundada pelo próprio Dom 
Bosco. Sua Constituição chama-se: Projeto de Vida Apostólica, tem um pla-
no de formação inicial de três anos e com o cultivo constante de seus membros. 

 Neste tempo de pandemia, é impressionante o uso dos Salesianos Cooperadores 
dos meios digitais com a comunicação e a formação em todos as áreas e campos: lectio 
divina, Salesianidade, temas eclesiais de ponta, reuniões em todos os níveis, assem-
bleias e congressos. No final de 2020, houve um encontro nacional das seis Inspetorias, 
com os Coordenadores Inspetoriais e Administradores Financeiros dos Salesianos Co-
operadores com a Coordenação Mundial, onde cada Inspetoria/Província partilhou as 
suas experiências de trabalhos concretos e parcerias em favor dos jovens e das famílias 
pobres. Com este grande e bonito trabalho, percebemos a força que os Salesianos Co-
operadores têm no Brasil, por meio dos Grupos Locais, nas Paróquias e nas Dioceses, 
“como verdadeiros salesianos no mundo”.

Padre Isidoro Paula da Silva, SDB
Coordenador da Família Salesiana Inspetoria Sul

Delegado Nacional dos Salesianos Cooperadores Região Brasil



 O Serviço de Animação Vocacional (SAV) não apenas 
cuida dos vocacionados à vida consagrada (sacerdotal e reli-
giosa), mas ajuda a discernir e acompanha qualquer tipo de vo-
cação, seja ela consagrada ou leiga. É algo mais amplo do que 
se imagina. 
 A missão do SAV é ser instrumento que favoreça a desco-
berta da vocação para servir neste ou naquele serviço ou pasto-
ral e que favoreça a descoberta da vocação a vida consagrada 
ou sacerdotal.
 Portanto, o SAV é uma ação pastoral que visa despertar 
todos os batizados para a vocação humana, cristã e eclesial, 
ajudando-os a descobrir ou discernir os sinais indicadores do 
chamado de Deus nas suas vidas.

 (Cf. PEREIRA, José Carlos. 
Serviço de Animação Vocacional Paroquial. Paulus, 2017 p. 12-13) 

O discernimento vocacional 

SAV



“Aqui estou! Envia-me” (Is 6,8)

 Senhor Deus, obrigado por seres presença cotidiana 
em nossas vidas. Obrigado por te manifestares nos acon-
tecimentos da história, na natureza e em todas as pessoas, 
através dos gestos de bondade e de cuidado. Ajuda-nos a ter 
olhos sensíveis e serenidade de coração, a fim de perceber-
mos as necessidades dos irmãos e irmãs que nem sempre se 
expressam com palavras. Ajuda-nos a ter ouvidos atentos 
para escutar a tua voz que nos chama a sermos teus discípu-
los e missionários nos lugares onde nos encontramos. Aju-
da-nos, Senhor, a termos um encontro diário contigo, onde 
quer que a tua graça nos permita viver. Amém.

Oração
Vocacional 
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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://twitter.com/salesianos_sul
http://www.dombosco.net/

