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Diagramação, Projeto Gráfico e Capa
Ademilson Gonçalves

 Como dito na edição anterior,  a  Família 
Salesiana é uma família bem numerosa! A analo-
gia de uma árvore, para simbolizar sua diversidade 
de membros, sem dúvida, representa perfeitamen-
te nossa Família. Neste sentido, iremos conhecer 
mais um de seus “galhos”: a Comunidade Canção 
Nova. Além disso e, de modo muito especial, apre-
sentamos, nas páginas seguintes, o testemunho 
vocacional do salesiano Diácono Diego da Silva. A 
sua ordenação diaconal aconteceu em São Paulo/
SP, no dia 20 de novembro, sendo o presidente da 
celebração Dom Hilário Moser, SDB, bispo eméri-
to da diocese de Tubarão/SC.
 Finalizo com as palavras do diácono Die-
go que exprimem o sentido profundo do nosso 
Convoção a todos os(as) leitores(as): “[...]Rezemos 
sempre para que o Senhor continue enviando jo-
vens de coração aberto, dispostos para o serviço de 
Deus na nossa Congregação e Família Salesiana”.

 Parabéns a Comunidade Canção Nova na 
pessoa de seu Fundador: Mons. Jonas; parabéns ao 
nosso diácono Diego da Silva! Que seu Ministério 
seja tão fecundo, quanto ao sonhado, originalmen-
te, por Dom Bosco. 

 Que a Mãe Auxiliadora e São João Bosco 
continuem a interceder e acompanhar todos os 
nossos adolescentes e jovens no processo de dis-
cernimento vocacional.

 Um abençoado Natal e os votos de um ano 
novo repleto de muita esperança e alegria!

 Fraternalmente, em Dom Bosco.

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



Dando continuidade à apresentação dos grupos da Família Salesia-
na presentes na Inspetoria Salesiana de Porto Alegre, nesta edi-

ção conheceremos um pouco mais sobre um grupo muito significativo 
desta grande família: a Associação Privada de Fiéis Leigos de Direito 
Pontifício Comunidade Canção Nova.
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FAMÍLIA SALESIANA: CANÇÃO NOVA

 As informações e textos 
são retirados da nova edição 
do livro da congregação sobre 
os grupos que fazem parte da 
grande “Família Salesiana de 
Dom Bosco.”

Baixe o livro

 Contamos ainda neste 
mês com um testemunho do 
Diácono Salesiano Diego da 
Silva, que recebeu a ordenação 
diaconal no dia 20 de novem-
bro.

http://edbbrasil.org.br/selesianidade/a-familia-salesiana-de-dom-bosco
http://edbbrasil.org.br/selesianidade/a-familia-salesiana-de-dom-bosco
http://edbbrasil.org.br/selesianidade/a-familia-salesiana-de-dom-bosco


Fundador
  e Origens

A Comunidade Canção Nova foi fundada em 2 de fe-
vereiro de 1978 pelo Padre Jonas Abib. Neste ano,        
lança um desafio aos jovens participantes daquela 

reunião: “Quem está disposto a sair de casa para viver em co-
munidade e trabalhar pela evangelização?”. No início do ano 
seguinte, doze jovens, incluindo rapazes, moças e três Irmãs 
Salesianas, iniciaram a experiência comunitária com o Padre 
Jonas, o primeiro núcleo da Comunidade.

A Comunidade Canção Nova rece-
beu o Reconhecimento Pontifício no 
dia 12 de outubro de 2008 e em 21 de 
janeiro de 2009, começou a fazer par-
te da Família Salesiana.



totalmente para a evangelização, 
tendo a santidade como objetivo 
final.

Presença de Maria

 Dom Bosco disse que “foi 
Maria quem tudo fez”. Desde o 
início, a Comunidade Canção 
Nova reconhece a presença ma-
terna e silenciosa da Mãe de Je-
sus. A Canção Nova é a Casa de 
Maria.

Identidade
      e missão

Identidade

 A Comunidade Canção 
Nova é uma Associação Interna-
cional Privada de Fiéis Leigos de 
Direito Pontifício. Seu carisma é 
uma forma renovada e prioritá-
ria de promover a experiência 
de um encontro pessoal com Je-
sus Cristo, na eficácia do Espíri-
to Santo. Sua missão é evange-
lizar, comunicar Jesus, a nova 
vida que ele nos deu, através de 
reuniões de oração e da mídia.

Pertença à Família Salesiana

 Dom Bosco entra na vida 
do Padre Jonas desde o nasci-
mento. Tornando-se Salesiano, 
o amor pelos jovens cresceu ain-
da mais. Para ele a Comunida-
de Canção Nova é a extensão 
do sonho de Dom Bosco: uma 
comunidade de jovens que vive 

Situação atual

 Seguindo Dom Bosco, a 
Comunidade Canção Nova está 
comprometida com o processo 
de formação permanente. Seu 
objetivo é formar novos homens 
e mulheres para um novo mun-
do, inspirado no objetivo de Dom 
Bosco: “formar bons cristãos e 
honestos cidadãos”.



Presenças 

 Atualmente, a Comunidade 
está presente em vários países: 
Brasil, Portugal, Itália, França, 
Moçambique, Estados Unidos e 
Israel.

O Sistema Preventivo
 
 O Sistema Preventivo está 
presente não apenas na esfera 
educativa do Instituto Dom Bos-
co, mas em toda a Comunidade.
“Vivemos em comunidade para 
evangelizar e, evangelizando a 
nós mesmos, é possível levar o 
Evangelho a outras pessoas.”
 

O trabalho santificado
 
 A Comunidade Canção 
Nova é uma “comunidade de 
ação” pelo Reino dos Céus. As-
sim como Dom Bosco, que se 
consumiu pela juventude do seu 
tempo, a Comunidade vive da 
mesma maneira: totalmente de-
dicada à missão de salvar almas.

 Não é por acaso que o pro-
jeto de evangelização que conti-
nua até hoje, é o “Da mihi ani-
mas”. Não se trata apenas de um 
slogan para apoiar o trabalho de 
evangelização, mas um projeto 
de vida e missão.

Desafios para o futuro
 
 Um dos desafios da Co-
munidade Canção Nova é per-
manecer fiel ao modo de viver 
e comunicar seus princípios de 
vida, assumindo-os com a graça 
e a responsabilidade.

Canção Nova de Curitiba no encontro da
Família Salesiana em Porto Alegre



Os princípios da Comunidade 

• Autoridade e submissão:
para viver o conselho evangélico da obediência.

• Viver da Providência:
para viver o conselho evangélico da pobreza.

• Convívio sadio entre os diversos estados de vida:
para viver o conselho evangélico da castidade.

• Reconciliação transparente e participativa:
para viver a fraternidade e cultivar laços profundos.



Ordenação
                  Diaconal

P ara aqueles que serão presbí-
teros da Igreja, a ordenação 

diaconal é chamada transitória. 
É transitória enquanto exercício 
específico do ministério diaco-
nal. Mas o sacramento da ordem, 
em todos os graus, imprime cará-
ter e por isso, aquele que recebe 
a ordenação diaconal é diácono 
para sempre. Desse modo o sale-
siano diácono é chamado a viver 
esse ministério como uma escola 
onde se aprende e se vive o valor 
evangélico do serviço em toda 
sua vida.

A Inspetoria Salesiana São Pio X se alegra com a ordenação
diaconal do Salesiano Diego da Silva, que nos presenteia com um belo

testemunho sobre sua ordenação e lema para o seu ministério.

 O serviço é palavra de or-
dem no evangelho. O próprio Se-
nhor após um profundo gesto de 
serviço, que foi o lava-pés, disse 
aos seus discípulos: “Se compre-
enderdes isso e o praticardes, fe-
lizes sereis” (Jo 13, 17). Esse é um 
convite a todo cristão, mas deve 
ser uma especialidade do diáco-
no, que exerce seu ministério “no 
serviço da Palavra, do altar e da 
caridade, mostrando-se servo de 
todos” (Pontifical Romano).



 É com este espírito e neste sentido que eu e mais 7 jovens sale-
sianos do Brasil recebemos a ordenação diaconal no último dia 20 de 
novembro em São Paulo/SP. Assumimos como lema para viver esse 
ministério a frase do evangelho: “A mim o fizestes” (Mt 25, 40), pela 
qual queremos expressar nosso propósito de servir a todos como quem 
serve o próprio Cristo, reconhecendo pessoa de cada irmão e irmã, es-
pecialmente os mais fragilizados, a pessoa de Jesus Cristo. 

Diegoda Silva, SDB

Quando esse serviço é con-
jugado com a missão sale-
siana, ele se transforma em 

serviço aos jovens, preferen-
cialmente os mais pobres.

  

 Trata-se de um desafio bas-
tante empenhativo, que deve ser 
assumido todos os dias. Por isso, 
não nos aventuramos a enfren-
tar esse desafio sozinhos. Somos, 
pela graça da ordenação, fortale-
cidos com o dom o Espírito Santo 
para vivermos esse propósito.

 É uma grande alegria dar 
mais esse passo na vida salesia-
na mirando a ordenação presbi-
teral. São muitos anos de forma-
ção inicial, que aos poucos devem 

forjar no coração do salesiano os 
valores e a capacidade para assu-
mir esse compromisso com Deus, 
com a Igreja, com a Congregação 
e com todo o povo santo de Deus. 
Rezemos sempre para que o Se-
nhor continue enviando jovens 
de coração aberto, dispostos para 
o serviço de Deus na nossa Con-
gregação e Família Salesiana.



Oração
Vocacional

Senhor da messe e Pastor do rebanho, faze 
ressoar em nossos ouvidos teu  forte e 

suave convite:

“Vem e segue-me!”.

Ouve-nos, Senhor!
Derrama sobre nós o teu Espírito.

Ilumina-nos, Senhor!
Que ele nos dê sabedoria para ver o cami-
nho e generosidade para seguir tua voz.

Abençoa-nos, Senhor!



CON

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/

