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CON

Vocação e Missão caminham juntas!

Os jovens dos Grupos de Animação Missionária (GAM) da Inspe-
toria Salesiana do Sul do Brasil realizaram de 24 a 30 de janeiro o 

Projeto Missionário Juvenil de visita às casas. Neste ano, pela primeira 
vez, a visitação aconteceu online. Devido à pandemia do novo coro-
navírus, o projeto foi readaptado e ocorreu de maneira virtual.

 

  
  

                               92 jovens
participaram do Projeto Missionário Juvenil 
(PMJ) que tem como objetivo oferecer uma ex-
periência missionária e vocacional. A programa-
ção foi integralmente virtual, o que não impediu 
o ardor missionário e a alegria salesiana.



Todas as manhãs, às 7h e à noite, às 21h30, aconteceu o “Bom dia” 
e o “Boa noite”, respectivamente, e também diariamente, às 11h, 

pelo canal youtube.com/SalesianosSul  houve a transmissão da Santa 
Missa ao vivo, diretamente de uma 
presença salesiana no Sul do Brasil.

  
 Durante a tarde, a partir das 15h, ini-
ciaram-se as visitas online para as famílias 
já inscritas de diversas partes do Brasil e 
do exterior, seguida das partilhas e teste-
munhos antes dos ‘Boa noite’. 

 O Oratório Salesiano também aconteceu numa bela e festiva noi-
te, com a típica alegria salesiana.

http://edbbrasil.org.br/literatura-salesiana/files/O_Sist_Prev_Hoje_Baixa.pdf
http://www.youtube.com/channel/UC51yOhMmlxZPM1AHsnNp2Cw?sub_confirmation=1


 

 
Lavinia Soares Pimpão, 17 anos 

(Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 
de Rio Grande - RS).

 

Participei de três AMJ (Animação Missionária Juvenil) e esse 
ano participo da minha primeira PMJ, de forma atípica, on-

-line. Confesso que tive um pouco de receio e ansiedade sobre 
como seria, mas está sendo tudo muito gratificante e surpreen-
dente, mesmo distantes, conseguimos chegar a cada família e tro-
car conhecimentos sobre Deus e a Igreja, assim como acontecia na 
forma presencial. Encontro-me em mais um ano de realização e 
felicidade por poder fazer parte de tudo isso.
 
 Quero dizer a todos os jovens que tiverem essa oportunida-
de para não terem medo, receio ou qualquer impedimento. Deus 
nos chama e precisa da juventude! Nos doamos, e quando perce-
bemos, aprendemos muito mais do que tentamos ensinar! Como 
disse Dom Bosco, “O senhor colocou-nos no mundo para os ou-
tros.



 Suiane Ritiesa Balzan, 23 anos

(Membro do Espaço Jovem São Domingos Sávio (EJD’s), 

de Rio do Sul - SC).

Cada projeto missionário é único e tem seus desafios particula-
res, mas em 2021, o terceiro que participo, me fez reaprender 

fazer missão, desde o convívio com os missionários, na aborda-
gem com as famílias visitadas, manter o clima de oração estando 
fisicamente distante, até lidar com o delay (atraso na comunicação 
por vídeo-chamada). Porém, basta um sorriso do outro lado da 
tela para saber que estamos juntos e em família.

 Eu gosto de dizer que ganhei dois grandes presentes através 
do EJD’s: conhecer Dom Bosco e ser missionária. Partir para um 
projeto missionário é ter a certeza que na volta serei alguém dife-
rente. A missão impacta, ensina, faz refletir, gera melhoria e trans-
borda alegria. Não existe nada mais fascinante do que encontrar 
Cristo no outro.”



 
Rodrigo Bogo

(Assessor do Grupo EJD’S. Participante do GAM  

de Rio do Sul – SC)

Dentro desses anos como missionário não existe uma experiência 

que posso dizer “essa foi a melhor”, pois cada uma é vivenciada 

de uma forma diferente, cada uma tem suas histórias e todas tocam o 

coração. Participo das missões desde 2011, iniciei no projeto para os 

adolescentes (AMJ), e agora estou vivenciando a PMJ de forma virtual.

 Cada momento que vivemos dentro desse projeto, mesmo sendo 

virtual, é fantástico e indescritível. Você pode percorrer vários luga-

res do mundo em poucos minutos, através de uma tela. Percebo meu 

crescimento pessoal e também um amadurecimento na caminhada de 

fé. Ao conversar com as pessoas, escuto histórias de vidas diferentes, e 

vejo carinho e sorrisos compartilhados. Sinto o amor de Jesus no próxi-

mo, e me sinto alegre em poder anunciar a sua palavra. 

 Estar nesse Projeto Juvenil Salesiano, me faz cada dia mais apai-

xonado pela vida e pelo Senhor da Vida. Sou grato a Dom Bosco por-

que um dia sonhou e lutou por isso, e hoje nós podemos desfrutar des-

sa experiência transformadora. Por isso, te desafio: se permita ouvir o 

chamado de Deus, venha viver essa experiência, faça da sua vida uma 

missão! Vale MUITO a pena.
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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

