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     Com alegria apresentamos o CONVOCAÇÃO 
de março. Neste mês lembramos com carinho a 
figura de São José, padroeiro da Igreja e da nossa 
Congregação Salesiana. Colocamos sob a sua in-
tercessão toda a vida da nossa Inspetoria Salesia-
na São Pio X que acontece nas nossas presenças 
salesianas desta região.

     Na festa litúrgica de São José recordamos com 
carinho a vocação do salesiano irmão. Dom Bos-
co, quando fundou a Congregação dos Salesia-
nos, quis que os seus sócios pudessem optar entre 
dois modos de viver a vida salesiana: o salesiano 
irmão e o salesiano padre. Ambos são salesia-
nos, mas vivem a especificidade da consagração 
de acordo com a vocação escolhida, em comple-
mentaridade. A vocação do salesiano irmão é um 
DOM para a Congregação e para a Igreja. Agra-
decemos a Deus a vida de tantos irmãos salesia-
nos que viveram e partilharam vida nas nossas 
comunidades salesianas do sul do Brasil. Nesta 
edição temos o belo testemunho de vida do Ir. 
Aroldo Martins.

    Que São José continue intercedendo a Deus 
pela nossa Congregação, por todos os salesianos 
e especialmente iluminando o discernimento vo-
cacional dos nossos adolescentes e jovens.

P. Sérgio Ramos de Souza, SDB
Delegado Inspetorial para a Pastoral Juvenil Salesiana
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O Salesiano Irmão é uma graça 
de Deus para a Igreja e por ela, para 
o mundo, sobretudo para o mundo 
juvenil. É dom que o Pai nos faz me-
diante a consagração, dom que o Fi-
lho dá mediante a vocação, dom que 
o Espírito Santo confia mediante a 
missão.

O Salesiano Irmão valoriza e 
vive este dom através de uma dedica-
ção total, radical e completa da pró-
pria vida “laical”. Entrega-se à obra 
educativa da salvação da juventude, 
segundo o estilo evangélico, em com-
plementariedade com a dimensão 
clerical da única vocação salesiana 
(cf. Constituições Salesianas1 45).

1  Constituições Salesianas [doravante abreviado para C].
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I D E N T I D A D E

A laicidade religiosa salesiana própria, alma do ser leigo, assumi-
da intensamente pelo Salesiano Irmão como mística do seu cristianis-
mo, é vivida: 

 
   como vocação (de leigo) que procura o Reino de Deus tratando 
das quais temporais e ordenando-as segundo Deus;

  como múnus sacerdotal, real e profético da sua vocação batis-
mal participando, verdadeiramente, da vida e da missão de Cristo e da 
Igreja;

  com a intensidade de sua específica consagração e por “man-
dato da Igreja”, como missão de evangelização e de santificação não-
-sacramental;

  na ação de caridade em vista de uma educação integral dos jo-
vens que têm particular necessidade;

  animando cristãmente a ordem temporal com um apostolado 
eficacíssimo, educando os jovens à animação cristã do trabalho e dos 
outros valores humanos2.

O esforço pessoal para vivenciar este caminho da opção assumi-
da livremente é fonte de crescimento em Deus (cf. C 2) e garantia de 
sua eficácia profética e apostólica (cf. C 12). Envolve-se e envolvendo 
os jovens neste caminho, eles se beneficiarão do maior presente que 
um Salesiano Irmão pode oferecer-lhes: o dom da própria santidade 
(cf. C 25).

Na realização de sua missão, a Congregação manifesta a sua face 
laical e clerical. Ela ama os jovens e comunica o mesmo amor educa-
tivo na sua fisionomia laical e sacerdotal. Missionário dos jovens, o 
salesiano leigo ou presbítero é portador do amor de Deus aos jovens, 
especialmente os mais pobres (cf. C 2).

2 DICASTÉRIO PARA A FORMAÇÃO. O Salesiano Coadjutor. São Paulo: Salesiana, 1990, pp. 82-83.



1. CHAMADO À VIDA: Nasci no 
dia 27 de dezembro de 1948, na cida-
de do Rio Grande, RS. Nono filho de 
Angelina de Oliveira Martins e Aroldo 
Martins. 

2. CHAMADO À VIDA CRISTÃ: 
Através do sacramento do BATISMO a 
mim administrado no dia 02 de julho 
de 1949 e posteriormente do recebi-
mento dos demais sacramentos da ini-
ciação cristã e da gradativa inserção na 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, 
na minha cidade natal. Inserção esta 
que se intensificou a partir de 1963, 
quando comecei a participar do Gru-
po dos Coroinhas, dos Vicentinos e do 
Grupo Dom Bosco, coordenado pelo 
casal Valdir e Izaltina Oliveira, de sau-
dosas memórias, que posteriormente 
se tornaram meus “padrinhos voca-
cionais”. Nos domingos participava do 

Testemunho
     Vocacional

Oratório nos ambientes da paróquia e 
do Liceu Salesiano Leão XIII.

 3. CHAMADO À VIDA RELIGIO-
SA: Em 1966, tendo concluído o curso 
de mecânico ajustador no SENAI do Rio 
Grande, fui contratado pelos salesianos 
para ser instrutor do curso de mecâni-
ca que havia no Liceu. Aí se intensifi-
cou a minha convivência com a comu-
nidade salesiana e fui realizando um 
processo de discernimento vocacional. 
No final do ano, quando completei 18 
anos de idade e com a orientação dos 
salesianos e a ajuda do Grupo Dom 
Bosco decidi que iria para o aspiranta-
do em Ascurra, SC.  Foi um semestre 
de adaptação e saudades, pois tive que 
fazer a passagem do ativismo em Rio 
Grande (vida familiar, vida profissional, 
vida social, vida na comunidade ecle-
sial) para o ritmo do seminário. Em 

Para mim o CHAMADO VOCACIONAL acontece 
em momentos distintos, mas interligados:



julho, quando fui para um período de 
férias, estava com uma úlcera gástrica 
e necessitava de tratamento médico, 
alimentação diferenciada e tive que 
permanecer em Rio Grande. Por bon-
dade da comunidade salesiana foi me 
data a oportunidade de ficar adido ao 
grupo dos aspirantes a Irmão Salesiano 
que moravam no Liceu. Em 1968 voltei 
para Ascurra e lá permaneci até 1970, 
quando no final do ano fui aceito para 
fazer, no ano seguinte, o noviciado em 
Taquari, RS 

4. SALESIANO DE DOM BOSCO: 
No dia 31 de janeiro de 1972 fiz a pri-
meira profissão religiosa e em seguida 
fui para Lorena, SP para a etapa do pós-
-noviciado. Posteriormente estive em 
Ponta Grossa, PR para os três anos de 
tirocínio (assistência).  Depois em Por-
to Alegre para dois anos no curso de 
teologia e atuação na paróquia de São 
João Bosco. 

Seguidos de mais três anos como 
professor no Colégio Dom Bosco e con-
tinuando a atuar na paróquia, com ên-
fase na pastoral social. Daí em diante 
foi um peregrinar pelas obras sociais 
de nossa Inspetoria Salesiana São Pio 
X (Viamão, Guarapuava, Itajaí, Bagé, 
Joinville, Curitiba e agora novamente 
em Viamão, onde me foi confiado o 
serviço de assessor de pastoral). Fre-
quentemente agradeço a Deus a VIDA, 
a VIDA CRISTÃ e a VIDA RELIGIOSA, 
como SALESIANO DE DOM BOSCO. 
Agradeço filialmente a proteção ma-
terna de Nossa Senhora Auxiliadora e a 
interseção de Dom Bosco. Agradeço a 
todas e todos que fizeram e fazem par-
te da  “ minha história, minha vida”.

Ir. Aroldo Martins Filho
Salesiano de Dom Bosco



Vocacional
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“Alegrai-vos sempre no Senhor!

Repito, alegrai-vos!”

(Fl 4,4)

Senhor, que cultivemos a alegria 

que nasce do verdadeiro encontro contigo.

Assim como fez Dom Bosco 

ao seguir firmemente os teus caminhos, 

possamos também nós responder alegres 

e de coração aberto ao chamado 

que propões a cada um de nós. 

Que Maria, nossa Mãe e Mestra, 

nos proteja e acompanhe no nosso

discernimento vocacional,

para que sejamos verdadeiros anunciadores

do Evangelho da alegria. Amém.
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