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 Com alegria apresentamos o CONVOCA-
ÇÃO de junho, no mês que recordamos com o ca-
rinho a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A 
contemplação do Sagrado Coração nos motiva a 
cultivar nas nossas vidas os mesmos sentimentos 
de Cristo, para que possamos testemunhar, em ges-
tos de caridade, o abraço misericordioso de Jesus.

 Estamos finalizando o primeiro semestre 
deste ano de 2022 e elevamos a Deus a nossa ação 
de graças por tantas coisas bonitas que acontece-
ram, nestes meses, nas nossas comunidades. Deus 
seja louvado! Que o nosso coração seja agradecido 
pela presença acolhedora de Jesus nas nossas vidas 
e por tantas possibilidades de experiências de en-
contro, partilha, trabalho, estudos, oração. As ex-
periências vividas até agora nos motivem e impul-
sionem para a caminhada do segundo semestre.

 O Sagrado Coração de Jesus transforme 
os nossos corações para que possamos discernir a 
própria vocação e construir o nosso projeto pesso-
al de vida, reafirmando o nosso sim na construção 
do Reino de Deus. 

 Sagrado Coração de Jesus, fazei do nosso 
coração semelhante ao vosso!





O mês de junho é dedicado à devoção ao Sa-
grado Coração de Jesus. Muitos santos dos tempos 
modernos procuraram difundir esta devoção. São 
Francisco de Sales também a difundiu, principal-
mente através de um livro que ele escreveu, cha-
mado Tratado do Amor de Deus. Ele, infelizmen-
te, não é muito reconhecido por difundir a devoção 
ao Coração de Jesus. Porém, foi a uma sua filha 
visitandina, Santa Margarida Maria Alacoque 
que o Sagrado Coração de Jesus apareceu entre 
1673 e 1675. 

Jesus lhe apareceu três vezes e, em uma das 
ocasiões disse: “Vede Margarida, o coração que 
tanto amou o mundo e que recebe tanto despre-
zo”. Através dela se propagou esta devoção, com 
a ajuda do seu diretor espiritual, São Cláudio de la 
Colombiere.

Dom Bosco também sempre cultivou a de-
voção ao Coração de Jesus, e a propagou através 
do “Jovem instruído”. Também é uma tradição que 
os noviciados salesianos tenham como padroeiro o 
Sagrado Coração de Jesus.
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No contexto
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Veja mais imagens
da igreja do ‘Sacro Cuore’ em Roma.

Para Francisco de Sales, o coração 
tem uma simbologia muito rica, pois re-
presenta a busca amorosa de Deus pela 
família humana e, ao mesmo tempo, o 
desejo de cada pessoa para com a união 
amorosa com Deus. Para ele, a devoção 
ao Coração de Jesus significa colocar o 
Salvador no coração do discípulo. Assim 
o Coração de Jesus é considerado como a 
morada, o refúgio, o ninho da alma unida. 
 

Neste sentido e, em sintonia com 
São Francisco de Sales, Dom Bosco cul-
tivou em si um amor todo especial para 
com o Sagrado Coração de Jesus. Fato 
que, no início da década de 1880, Dom 
Bosco foi convidado pelo Papa Leão 
XIII para construir a Basílica do Sa-
grado Coração de Jesus em Roma, 
onde, atualmente, está a Sede da Congre-
gação Salesiana. Foi um desafio e tanto, 
mas ele o realizou com muito empenho 
e devoção.

P. Tarcísio Paulo Odelli
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Testemunho
     Vocacional

 presença na
 Vida de um
 vocacionado

 Certamente não será uma tare-
fa fácil. Mas somente se fizermos isso, 
seremos discípulos devotos do Coração 
de Jesus. E como este mesmo Jesus quer 
viver dentro do nosso coração, também 
viverá em todos os nossos atos, mani-
festando-se nos nossos olhos, na nos-
sa boca, nas nossas mãos. E assim po-
deremos dizer, imitando São Paulo: eu 
vivo, mas não eu, é Cristo quem vive em 
mim.  

Também Sales nos ensina que não 
temos dois corações: um para amar a 
Deus e outro para amar os irmãos. Te-
mos um só coração e precisamos apren-
der a amar, ao mesmo tempo, a Deus e 
ao próximo. E ele resumiu a devoção 
ao Coração de Jesus nesta frase, escrita 
numa carta: “Tudo Nele, tudo por Ele, 
tudo com Ele, tudo para Ele, tudo Ele.” 

É muito bom desenvolver a devoção ao Coração de Jesus. Dom Bosco sem-
pre a divulgou! No “Jovem instruído”, por exemplo, sugere várias orações, como a 
Coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. Mas, que tal devoção não consista somente 
em atos externos, bandeiras, fitas, medalhas... 

Como vocacionados 
temos que colocar Jesus 
dentro do nosso coração, 

como ensina 
S. Francisco de Sales. 

P. Tarcísio Paulo Odelli



Testemunho
     Vocacional

Espero, com a graça de Deus, ao fim dessa etapa, 
professar meus votos na Congregação Salesiana e assim continuar 

esse caminho que é muito caro para mim.

Olá!
Meu nome é 
Cristopher,

tenho 20 anos de idade e atualmente sou 
noviço salesiano. Nasci na cidade de 
Guarapuava (PR), no dia 30/10/2001. 
Minha família de é constituída por seis 
integrantes: eu, meu pai, Julio; minha 
mãe, Marcia; meus dois irmãos, Nikolas 
e Davi; e meu avô Salvador. Uma família 
simples de um coração enorme. 

Desde pequeno sempre tive o sonho 
de ser médico. Compreendia que minha 
vocação era ajudar as pessoas na área da 
saúde. Minha família sempre me apoiou e 
me incentivou a seguir esse caminho. Ao 
longo de minha caminhada escolar, optei 
por fazer enfermagem, ainda não saindo 
da área da saúde. Concluí meu ensino 
médio em 2018 e tirei um ano para estu-
dar e prestar vestibular. Nesse ano é que 
eu comecei meu acompanhamento voca-
cional com os salesianos. 

Os salesianos em minha cida-
de estão presente na paróquia São João 
Bosco, minha paróquia de origem, e na 
Obra social IADB (Instituto Assistência 
Dom Bosco). Meu contato com os sale-
sianos se deu primeiro na paróquia, onde 
fui batizado e frequentei a comunidade. 
Depois, no instituto onde estive inse-
rido cinco anos de minha vida. Lá, tive 
a oportunidade de fazer alguns cursos e 
conseguir meu primeiro emprego. 

Em 2019, fui convidado para a 
AMJ, um projeto missionário propor-
cionado pela Inspetoria São Pio X. Nos 
dias em que passei nesse projeto, tive al-
gumas conversas com alguns salesianos 
que me estimulavam a pensar em minha 
vocação. Após essa semana comecei um 
processo de acompanhamento e discerni-
mento, no qual, em 2020, dei o meu sim e 
entrei para a formação. Foram dois ricos 
anos em Curitiba-PR, aspirantado e pré-
-noviciado, e esse ano em Jaboatão dos 
Guararapes-PE, na etapa do noviciado. 

“



Cristopher dos Santos Pereira 
Noviço salesiano

Esse ano está sendo de muito proveito para mim, pois estou tendo a graça 
de conhecer outra cultura, outras pessoas e, assim, partilhando a vida juntos, 
crescemos sempre mais. É muito bom quando você conhece uma outra realida-
de diferente da sua, que com suas peculiaridades, sempre acrescenta um pouco 
na sua caminhada de vida. Morar aqui está sendo muito bom. A etapa do novi-
ciado em si é muito boa. A convivência em nossa casa é muito propicia. O lugar 
onde moramos, colônia salesiana, é também um espaço que te ajuda a viver esse 
momento de noviciado mais profundamente. Espero, com a graça de Deus, ao 
fim dessa etapa, professar meus votos na Congregação Salesiana e assim conti-
nuar esse caminho que é muito caro para mim.



Vocacional
Oração

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.
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