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 Caros amigos e amigas, Feliz Ano Novo!
 Com alegria iniciamos mais um ano, movidos pela 
esperança que vem de Jesus, o Bom Pastor. O nosso Infor-
mativo “Convocação”, em 2022, terá como pano de fundo 
nas suas edições o lema vocacional da inspetoria para este 
ano: “Minha vida é um dom”. A nossa vida só tem sentido 
quando a aceitamos como dom de Deus e a gastamos, na 
gratuidade, no serviço aos nossos irmãos e irmãs, nas di-
versas vocações. 
 Neste ano comemoramos o quarto centenário da 
morte de São Francisco de Sales, patrono da nossa Con-
gregação Salesiana. Celebrando esta data importante, o 
Reitor Mor, P. Ángel Fernández Artime ofereceu para toda 
a Família Salesiana a Estreia 2022 com o seguinte tema 
“Tudo por amor, nada por força”. Esta temática é ilumina-
dora para a nossa reflexão vocacional salesiana, pois nos 
ajuda a aprofundar a influência deste grande santo na vida 
de Dom Bosco e no carisma da Congregação fundada por 
ele. A Estreia nos convoca a aprofundar cada vez mais a 
nossa identidade carismática na vida da Igreja.
 A Estreia tem a sua origem em Dom Bosco, nosso 
Pai e Mestre, que no início do ano oferecia um “presente” 
à comunidade do Oratório. Este presente era um “pro-
grama” a ser vivido durante o ano, nas várias atividades e 
projetos, visando o crescimento humano e espiritual dos 
salesianos, dos jovens e de todos os colaboradores. A tra-
dição foi perpassando os vários superiores e chegou até 
o nosso atual que, além de nos oferecer esta bela Estreia, 
gentilmente enviou uma mensagem para os jovens e à Fa-
mília Salesiana da nossa Inspetoria Salesiana São Pio X. 
Obrigado, P. Ángel!
 Que seja um ano repleto de muitas bênçãos e gra-
ças de Deus. Abramos o nosso coração para que façamos 
“tudo por amor, nada por força”. Acolhamos, com carinho, 
os nossos adolescentes e jovens, para que possam encon-
trar em nós e em nossas comunidades salesianas, a acolhi-
da e o acompanhamento no processo de discernimento e 
escolha vocacional.

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



O QUE É A ESTREIA DO REITOR MOR?
P. Gilson da Silva – Inspetor Salesiano
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TUDO POR AMOR, NADA POR FORÇA

 Dom Bosco costumava entre-

gar no último dia do ano um peque-

no texto para os jovens do Oratório 

de Turim/Itália, com algumas indi-

cações para a reflexão e a prática. 

A entrega deste pequeno itinerá-

rio espiritual foi mantida por seus 

Sucessores, constituindo, assim, a 

tradição do Reitor-Mor publicar no 

início de cada ano civil uma men-

sagem de “Estreia” (“Strenna”, em 

italiano) para motivar a vida e o 

trabalho dos grupos da Família Sa-

lesiana em todo o mundo. 

  Publicada em diversos idio-

mas e difundida entre os 32 gru-

pos que, atualmente, compõem a 

Família Salesiana, a Estreia do Rei-

tor-Mor é um importante instru-

mento de animação carismática e 

pastoral das Presenças Salesianas 

(Comunidades e obras) distri-

buídas em 134 países, de modo a 

garantir que, como sonhava Dom 

Bosco, tudo se faça bem feito, se 

faça sempre o Bem, se esteja sem-

pre alegre (agora e na Eternidade)!



“TUDO POR AMOR,
     NADA POR FORÇA”
      P. Gilson da Silva – Inspetor Salesiano

 Em 23 de julho de 2021, o 

Reitor-Mor dos Salesianos de Dom 

Bosco, P. Angel Fernández Artime, 

publicou como lema da “Estreia” 

para o ano 2022 a frase “Fazei tudo 

por amor, nada por força”, de São 

Francisco de Sales (1567-1622), de 

quem o quarto centenário da mor-

te será celebrado em 2022 e cuja es-

piritualidade inspirou Dom Bosco 

a sistematizar o jeito salesiano de 

educar e evangelizar, sobretudo os 

jovens mais pobres. 

  O tema está ligado à espiritu-

alidade de São Francisco de Sales 

que, segundo o 10º Sucessor de Dom 

Bosco, é a fonte do espírito salesiano 

de Dom Bosco, em que nosso Pai e 

Fundador bebeu e que contemplou 

em todo momento e inspirador da 

incipiente Congregação Salesiana 

pelo estilo educativo e evangeliza-

dor: “Nós nos chamaremos Salesia-

nos”, disse Dom Bosco.



 A Estreia de 2022 será uma oportunidade para os 

grupos da Família Salesiana presentes no sul do Brasil 

se reconhecerem e se encontrarem na espiritualidade de 

São Francisco de Sales e para valorizarem, ainda mais, as 

características do espírito salesiano de Dom Bosco, bem 

como os valores da espiritualidade juvenil salesiana. 

 Quero que cada Salesiano e que cada leigo da Ins-

petoria de Porto Alegre se veja refletido neles e se sin-

tam chamados a ser, hoje, mais “salesianos”, isto é, mais 

cheios do espírito de São Francisco de Sales.

Mensagem do
     Reitor Mor

Para os jovens 
e família salesiana do SUL DO BRASIL

P. Ángel Fernández Artime – Reitor Mor



Senhor Jesus, inspirai nos jovens o desejo sincero

de buscar sempre as coisas do alto.

Que através de um processo de discernimento vocacional,

à luz do Espírito, os jovens possam escolher

com liberdade e responsabilidade o projeto sonhado por Deus 

para cada um: viver no amor e pelo amor.

Que a exemplo São Francisco de Sales, nosso padroeiro,

muitos jovens tenham a coragem de dar o seu sim

ao seguimento de Jesus. Amém.

Vocacional
Oração

FORMA DA NOSSA SOCIEDADE

“(…) Inspirando-se na bondade e no zelo de São Francisco de Sales, 

Dom Bosco deu-nos o nome de Salesianos e indicou-nos um progra-

ma de vida na máxima: ‘Da mihi animas, cetera tolle’.” 

(Constituições Salesianas n. 4)
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