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QUEM SÃO OS 
ASPIRANTES SALESIANOS?
Conheça um pouco de cada um deles!

O ASPIRANTADO
SÃO JOÃO BOSCO



Aspirantado Salesiano
São João Bosco

Ano I / nº 2 / Julho 2020

 
 O Aspirantado São João Bosco 
está localizado na cidade de Curitiba/
PR. A nossa comunidade formativa neste 
ano 2020 é composta por nove pessoas. 
Somos cinco salesianos formadores e 
quatro formandos. Acompanhamos ainda 
os formandos externos. No total são três 
externos e quatro internos. 

 A caminhada vocacional em nossa 
comunidade se dá a partir do convívio 
fraterno. Dividimos as tarefas cotidianas, 
partilhamos as alegrias, nos auxiliamos 
nas dificuldades sempre num clima de 
família. Como nossas idades variam 
entre dezessete e oitenta e quatro anos, 
as partilhas ficam enriquecidas com as 
experiências que nos acompanham. Há 
mais três aspirantes que residem com 
suas famílias. Com eles nos relacionamos 
com os MCS para interagir, nos conectar e 
partilhar a vida. Quando possível, sempre 
nos encontramos. As aulas, leituras e 
atividades sempre visam o crescimento 
humano, intelectual, espiritual e pastoral. 
Também nos divertimos com atividades 
físicas, jogos, seção de filmes, com pipoca, 
quentão, sem contar que sempre temos 
uma cuia de chimarrão por perto.
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“A caminhada 
vocacional em nossa 

comunidade se dá 
a partir do convívio 

fraterno”“ Desde o amanhecer, com nossas 
orações matinais até o fim do dia, o 
objetivo é conhecer a vida religiosa 
consagrada, fazendo a experiência da 
vivência em uma casa salesiana com 
os salesianos. Perceber que é uma casa 
onde vivem homens imperfeitos que se 
querem bem e se colocam a serviço uns 
dos outros. Homens que se entregam 
no seguimento de Jesus Cristo, vivendo 
no cotidiano o carisma salesiano pela 
salvação da juventude. Uma família que se 
reúne para viver o mandamento do amor.

P. Luiz José  Bizarello
Diretor da Comunidade Salesiana e ISAS



Meckson
Murilo Bezerra Silva
19 anos.
Joinville - SC.
Comunidade Salesiana 
de Joinville.

Conhecendo
    __OS ASPIRANTES!2020

Allan
Romero Padilha Virmond 
 18 anos
Guarapuava - PR
Paróquia: São João Bosco
Instituto Assistencial
Dom Bosco

Cristopher
dos Santos Pereira 
18 anos
Guarapuava-PR
Obra social IADB 
Paróquia: São João Bosco.

Arthur  
Willian Holtz - Externo
17 anos.
Joinville - SC.
Paróquia: Santo Antônio.

Eduardo
Vouk  Ribeiro - Externo
18 anos
Ponta Grossa
Paróquia: Nossa Senhora 
Auxiliadora

Luis
Gustavo Portela
dos Santos 
17 anos 
Guarapuava - PR.

Luiz
Henrique Marinho
Idade:18
Cidade: Ponta Grossa
Paróquia: Nossa Senhora
Auxiliadora.
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Siga nossas Redes Sociais


