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Setembro marca o início da primavera e traz consi-
go ares de renovação do clima, do ânimo, da ale-

gria, da esperança. A natureza ressurge bela e cheia de 
vida, convidando as pessoas a um novo olhar para a 
realidade, capaz de dar-se conta que, sob a nebulosi-
dade da vida e da história, escondem-se dias melhores. 

    Precioso instrumento que ajuda as pessoas a desco-
brirem aquilo que não se vê imediatamente é a palavra. 
Com ela são respondidas perguntas, revelados mis-
térios, decifrados enigmas, refeitos relacionamentos, 
indicados caminhos, elaborados projetos… E de mui-
tos modos a palavra faz-se veículo de novidade que 
restabelece a verdade e anuncia tempos promissores. 

    Para recordar que até Deus serviu-se da Palavra 
para criar, salvar e elevar a sua obra, setembro é 
também o mês dedicado à Bíblia, em vista de uma 
redescoberta da sabedoria e da graça que existe por 
trás das letras sagradas. Com elas, a trajetória da hu-
manidade e da história podem ganhar novos rumos.  

    Por meio das palavras, nesta edição do nosso In-
formativo, você conhece o testemunho de um jovem 
que se abriu ao processo de discernimento vocacio-
nal e deixou-se envolver pelas palavras do Mestre que 
o chama e também chama outros jovens para iniciar 
essa caminhada de escuta atenta. Conheça os jovens 
que aceitaram o convite para o acompanhamento 
vocacional, após experiências marcantes e atentas à 
Palavra de Deus, por meio de vivências missionárias. 

    Desejamos que você faça uma frutuosa leitura e 
compartilhe com seus amigos e irmãos de comuni-
dade as palavras aqui preparadas, para tornar eficaz 
aquilo que esses conteúdos semeiam em sua mente e 
coração. 

P. Sergio Ramos de Souza, SDB
Delegado Inspetorial para a Pastoral Juvenil Salesiana



AMJ
Uma experiência marcante 

que nos chama ao acom-
panhamento. 
 Mais uma vez um gran-
de desafio foi a realização da 
AMJ de maneira virtual, com 
adolescentes das presenças da 
Inspetoria Salesiana do Sul do 
Brasil. Durante o mês de julho, 
momentos de oração, visitas 
“virtuais” às famílias, partilhas, 
o tradicional “boa noite” e um 
animado momento vocacional, 
marcaram a AMJ 2021, em que 
“Movidos pela Esperança” ce-
lebrou-se 10 anos desse projeto 
tão significativo para os adoles-
centes e jovens. 
 

 A Animação Missionária 
Juvenil – AMJ, é um convite ao 
jovem para realizar uma bonita 
experiência de Deus através da 
missão.  
 O jovem missionário tam-
bém é chamado a pensar sobre 
sua vocação, sendo convidado 
a realizar um acompanhamento 
vocacional mais personalizado, 
iniciando uma caminhada de 
discernimento para a constru-
ção do seu projeto de vida. 

2021 Animação
Missionária Juvenil

 
“Movidos pela Esperança” 
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“Faça tudo com calma e em paz. 
Realize quanto puder, tão bem quanto for capaz”

São Francisco de Sales



Apresentamos no Convocação deste mês
os jovens que aceitaram o convite

para o acompanhamento vocacional.

NOVOS
VOCACIONADOS



Danilo Nogueira 
Camargo

14 anos
1° E.M.

Curitiba – PR
Paróquia Menino 

Jesus de Praga

Gabriel Martines 
Santana 

17 anos
2º E.M.

Curitiba – PR
Paroquia São

Cristovão

José Luciano da 
Silva Neto
13 anos
8º ano E.F.
Itajaí – SC 
Colégio Salesiano / 
Paróquia Dom 
Bosco

Arthur Bosqui 
Begnini 
17 anos
1 ano Faculdade
Cambé – Instituto 
Nossa Senhora 
Auxiliadora

Gabriel Coelho 
de Jesus 
16 anos
2º E.M.
Itajaí – SC
Parque Dom Bosco

Eduardo Martins 
Vieira
14 anos
1º ano E.M.
Curitiba – PR
Paróquia Menino 
Jesus de Praga

Gustavo Eduardo 
do Nascimento   

16 anos
2º E.M.

Ponta Grossa - PR
Paróquia Nossa 

Senhora Auxiliadora

Luis Roberto
Molotto

17 anos
3° E.M.

Ponta Grossa – PR
Paróquia Nossa 

Senhora Auxiliadora



Mateus Guadagni-
ni Bigarello   
14 anos
9º ano E.F.
Rio Grande – RS 
Colégio Leão XIII

Rafael Fransolin 
Magri
15 anos
1º E.M.
Cambé - PR  
Instituto Nossa 
Senhora Auxiliadora

Mateus Kahell
15 anos

9º ano E.F.
Curitiba – PR

Paróquia Menino 
Jesus de Praga

“Quando um filho deixa o lar

para obedecer à vocação,
Jesus ocupa seu lugar na família.”

(São João Bosco)



No primeiro projeto missionário que 
eu realizei (que foi em 2018 na ci-

dade de Ascurra/SC) decidi iniciar o pro-
cesso de acompanhamento vocacional, 
pois nesse projeto se acendeu em meu 
coração uma chama. Durante os anos que 
se seguiram, o acompanhamento manteve 
viva a chama da vocação e me ajudou a 
discernir melhor ela.
 Com o acompanhamento eu pude 
me conhecer melhor, saber o que fazia 
meu coração bater mais forte, reconhecer 
meu irmão, lidar com meus sentimentos e 
olhar tudo que me acontecia por uma óti-
ca vocacional. No decorrer dos anos, eu 
pude reviver e mesmo sentimento que eu 
tive quando eu pensei a primeira vez em 
seguir essa vocação e iniciar o processo. 
 Discernir a vocação não é um tra-
balho fácil, demanda tempo e abertura, 
mas com o acompanhamento tive tem-
po, oportunidade e bons companheiros (e 
salesianos que me ajudaram no discerni-
mento) para fazer uma excelente experi-
ência vocacional. 

 Hoje eu moro na casa de formação, 
em Curitiba/PR e continuo meu acom-
panhamento vocacional, de um jeito um 
pouco diferente e inserido em uma Co-
munidade Religiosa. Tenho, agora, mais 
oportunidades de viver e pensar a minha 
vocação. 

 
Espero e desejo que 
mais jovens possam,  

também, optar por iniciar 
esse processo. 

 E mesmo que um dia eu decida por 
não fazer mais esse acompanha-
mento, eu sei que eu cresci e 
amadureci, me tornei uma pes-
soa melhor. 

Leonardo 
Aspirante



Apresentamos também os vocacionados 
que já fazem o acompanhamento  

e estão no processo de discernimento.

Em
acompanhamento



Cauan Deobalben
15 anos

9º ano E.F.
Santa Rosa - RS  
Paróquia Nossa

Senhora Auxiliadora

Fabrico Medina 
da Cunha 
16 anos
1º E.M.
Curitiba - PR
Paróquia Menino 
Jesus de Praga

Daniel Silveira
Salamucha 

20 anos
3º ano Faculdade

Ponta Grossa – PR
Paróquia Nossa 

Senhora Auxiliadora

Allan Fucht 
17 anos
2º E.M.
Ascurra - SC
Colégio São Paulo

Eduardo Tibolla 
17 anos
2º E.M.
Massaranduba - SC
Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus

Cleiton de Lima 
Luziak 
20 anos
E.M. completo
Guarapuava - PR
Paróquia São Joao 
Bosco

Gustavo Fucht   
17 anos
2º E.M.

Ascurra - SC
Colégio São Paulo

Fabricio Bava- 
rovski dos Santos 

15 anos
9º E.F. II 

Curitiba - PR
Paróquia São  

Cristóvão.



Nosso
agradecimento

a todas as comunidades educativo-pastorais pelo empenho 
na promoção e incentivo das novas vocações para nossa 

Inspetoria. Continuemos rezando e acompanhando nossos 
vocacionados!

Osmair Soares do 
Amaral Junior   
17 anos
2º E.M.
Joinville - SC
CEDB

Victor
Nicollayow
16 anos
1º E.M.
Curitiba – PR
Paróquia Manino 
Jesus de Praga

Lucas Lunardi 
18 anos
3° E.M.

Santa Rosa - RS
Colégio Dom Bosco

Osmar Vegini
16 anos
2° E.M.

Massaranduba - SC
Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus

Lucas Lermen
21 anos
E.M. completo
Santa Rosa - RS
Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora



Ó Cristo, Bom Pastor, dá-nos um coração semelhante 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-nos 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 

vdo teu amor. Amém!

Oração
Vocacional 
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Siga nossas Redes Sociais


