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Salve Maria Auxiliadora! 
Estimados Salesianos, Noviços, Membros da Família Salesiana, 
Educadores e Jovens, Paz e alegria!

Hoje,  24 de junho ,  é dia de intensificar as nossas orações pelas 
Vocações à Vida Salesiana.  E de maneira muito singular,  durante a 
solene celebração do Sagrado Coração de Jesus,  a Equipe Inspetorial  
do Serviço Salesiano de Orientação Vocacional (SSOV) tem a alegria 
de lhe presentear com mais uma edição da revista Salê Vocacional .  

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus  sempre foi  muito cara a 
Dom Bosco e à Tradição Salesiana.  Dizia Dom Bosco:  “Aqui 
adquire-se o verdadeiro calor,  quero dizer :  o amor de Deus;  não só 
para si ,  mas para difundi-lo,  comparti lhando-o com as almas” .  Para 
o Pai e Mestre da Juventude a devoção ao Sagrado Coração de Jesus
era uma experiência comunitária,  vivida,  sobretudo, na frequência
aos Sacramentos,  que animava e sustentava o Sistema Preventivo.
Assimilando tal  experiência,  Dom Miguel Rua, primeiro sucessor de
Dom Bosco,  no dia 31 de dezembro de 1899 consagrou a Congre-
gação Salesiana ao Sagrado Coração de Jesus.  Na instrução enviada
à todas as Casas Salesianas do Mundo, Dom Miguel Rua pôs em
relevo a sua importância,  especialmente,  para as casas de formação,
e pediu que todos os noviciados da Congregação fossem dedicados
ao Sagrado Coração de Jesus.  Nem precisa dizer que este dia é vivido
com intenso júbilo em todas as casas salesianas do mundo.

E é também por isso,  que nesta edição de junho queremos falar de 
como Dom Bosco buscou, na prática do Sistema Preventivo ,  ter um 
coração bondoso,  amoroso e zeloso assim como é o Coração de 
Jesus.  Ainda neste mês de unho vivenciamos a festa pública de outra 
devoção caríssima para Dom Bosco,  a Santíssima Eucaristia.  Celebra-
mos a festa de Corpus Christi  com muita alegria.  E você sabe a 
importância da Eucaristia no caminho de discernimento vocacional? 
Leia aqui!  Ainda nesta edição falaremos sobre os vocacionados,  aspi-
rantes e formandos salesianos em suas diversas experiências pasto-
rais vividas no Curatorium e nas Casas de Formação, com destaque 
para a fase do Pós-Tirocínio.  Você sabe como é que funciona? 
Confira!

Boa leitura e interação com a Revista Salê Vocacional de junho. 
Aproveite e divulgue-a entre os seus amigos e grupos pastorais.  

Neste dia 24 ,  “Em comunhão de preces” com toda Inspetoria São 
João Bosco,  supliquemos ao Sagrado Coração de Jesus,  por inter-
cessão de Maria Auxil iadora,  que envie à Congregação Salesiana 
operários bons e cheios de zelo e os conserve em sua vocação. 
Amém!

Sagrado Coração de Jesus! Nós temos confiança em vós! 

EDITORIAL



Por Leonardo Tadeu da S .  Oliveira,  SDB

A formação para a vida rel igiosa dos Salesianos de Dom Bosco 
(SDB) é uma atitude fundamental que dura toda a vida daquele 
que sente o chamado divino para a consagração rel igiosa como 
SDB. No entanto,  para uma organização prática,  a formação é 
dividida em inicial  e permanente.  A formação inicial  é um tempo 
longo e precioso.  Essa fase é marcada por etapas que pretendem 
oferecer ao candidato os recursos e experiências fundamentais 
para o seu discernimento e para que possa assumir a vocação 
salesiana com verdade e convicção.  A formação inicial  é concluída 
com o tempo do tirocínio.  ( . . . )

A formação no Pós-Tirocínio

LEIA NA ÍNTEGRA

ARTIGO

https://salesianos.webflow.io/blog/a-formacao-no-pos-tirocinio


Por Pe.  Sedney Manja,  SDB

“Para fazer uma boa comunhão é preciso ter a consciência l impa 
de todo o pecado mortal .  Quem tivesse um só que fosse,  comete-
ria um sacri légio e,  como diz São Paulo,  comeria e beberia seu 
próprio julgamento e a sua condenação, não distinguindo o corpo 
do Senhor,  do pão material”  (Jovem Instruído,  pág. 129) .  

O nosso pai e mestre São João Bosco sempre expressou o seu amor 
e a sua devoção à Santíssima Eucaristia de um modo muito 
profundo, e não só ele,  mas também os seus jovens no Oratório de 
Valdocco, pois sempre recomendava a comunhão do corpo e 
sangue do Senhor,  pequenas visitas ao Santíssimo Sacramento no 
decorrer do dia e também os momentos de adoração Eucarística.  
Portanto,  São João Bosco tinha um grande zelo na preparação dos 
jovens mediante uma boa confissão para receber este al imento 
salutar.  ( . . . )

A Eucaristia e a Vocação Salesiana 

LEIA NA ÍNTEGRA

ARTIGO

https://salesianos.webflow.io/blog/a-eucaristia-e-a-vocacao-salesiana


Aconteceu, nos dias 2 a 5 de junho, na Casa Inspetorial  em Belo 
Horizonte,  o encontro de Tirocinantes da ISJB. 

Participaram do momento os t irocinantes do primeiro ano, 
Hudson (Palmas/TO),  Murilo (Pará de Minas/MG) e Fi l ipe 
(Goiânia/GO),  além dos tirocinantes do segundo ano, Vanderlei  
(Nitéroi/RJ) e Luiz Fernando (Vitória/ES) .  O Retiro foi  
acompanhado pelos padres José Ricardo Mole,  SDB e o 
Inspetor Pe.  Natale,SDB. 

O  encontro foi  regido pela fraternidade e pela parti lha dos 
irmãos.  Foi realizado, no dia 3,  um momento de formação, onde 
cada irmão parti lhou sobre as alegrias e os desafios que estão 
vivenciando nos ambientes de missão.  Na parte da tarde,  
mediado pelo Padre José Ricardo, foram realizadas dinâmicas 
que proporcionaram aos tirocinantes um momento de reflexão 
acerca dos desafios e da própria caminhada vocacional .  

No dia 04,  foi  realizado um passeio ao Instituto Inhotim, um 
museu de arte contemporânea e jardim botânico,  localizado 
em Brumadinho (MG).  Na oportunidade, os salesianos que 
participavam do encontro,  foram até o local onde ocorreu a 
tragédia da barragem de Brumadinho, lá puderam revisitar a 
história e realizar um momento de oração pelas vít imas da 
tragédia.  O encontro se encerrou no domingo após o almoço.  

Encontro de Tirocinantes da ISJB

NOTÍCIAS



Por S .  Antonio Veiga Neto,  SDB

Dom Bosco ainda na infância entendeu que para conquistar os 
amigos é necessário mansidão e humildade, grandes virtudes que 
vem de Deus que é amor.  Através da educação rel igiosa de sua 
mãe Margarida e da devoção a São Francisco de Sales,  aprendeu 
um humanismo cristão que complementa e fundamenta seu 
sistema preventivo,  sua vida foi  recheada de elementos dos traços 
do Sagrado Coração de Jesus como modelo e fonte do espírito 
salesiano. 

No sonho dos nove anos a correção que ele recebe para não agir 
com pancadas lhe custa uma certa modelação do próprio coração 
para se assemelhar ao Coração de Cristo e principalmente para se 
aproximar e converter os jovens de coração endurecido.

 A conversão pessoal de Dom 
Bosco se deu ao longo da sua vida 
próxima a tantos jovens que 
sofrem, foi  confiante no 
evangelho que apresenta Jesus 
como Pai dos cansados e fadiga-
dos,  acreditou que Jesus consola 
e al ivia o coração a partir  da 
proposta do oratório como ambi-
ente l ivre para crescer no espírito 
de famíl ia,  formar caráter,  apro-
fundar as relações humanas e 
cristã com jogos e diversões.

Dom Bosco, um Pai de Coração
semelhante ao de Jesus

ARTIGO

LEIA NA ÍNTEGRA

https://salesianos.webflow.io/blog/dom-bosco-um-pai-de-coracao-semelhante-ao-de-jesus




Pai de amor,  Vós semeastes nos corações de 
muitos jovens a semente da vocação à vida 
salesiana.
Ajudai-os a descobrir  e a desenvolver o dom 
do vosso chamamento como Salesianos padres
ou Salesianos irmãos.
Aumentai nas nossas comunidades educativas 
pastorais o espírito de famíl ia de modo que 
muitos jovens se sintam à vontade e sejam assim 
encorajados a conhecer e a seguir esta vocação à 
Família Salesiana.
Fazei que,  através do testemunho da nossa vida 
pessoal e comunitária,  e a alegre doação de si  
sem reservas,  estes jovens encontrem a 
confirmação para a sua vocação.
Nós Vo-lo pedimos,  
por Cristo nosso Senhore pela intercessão de
Maria Auxiliadora dos Cristãos. 
Amém!

ORAÇÃO DIÁRIA PELAS VOCAÇÕES À VIDA SALESIANA

Neste mês dedicado ao Coração de Cristo, os 
aspirantes apresentam neste breve vídeo a 
importância da devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus, tão rica para Dom Bosco e os seus 
salesianos.

https://www.instagram.com/p/Ce_CvWYFSzH/


FAÇA A SUA
INSCRIÇÃO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScti5UxzqNUB1xA_3cz_6aFtY3Hq4QJfqcRvr2kWbj157g5Fw/viewform


PARA MAIS INFORMAÇÕES
CLIQUE AQUI!

https://linklist.bio/Sale_Vocacional

