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Colônias de Férias movimentam 
várias cidades do nordeste

Mensagem do Reitor-mor 
aos Jovens

Como de tradição, também neste ano o Reitor-Mor, Pe. Pascual 
Chavez, na festa de Dom Bosco, dia 31 de janeiro, enviou aos jovens 
do Movimento Juvenil Salesiano (aqui no Brasil, Articulação da 
Juventude Salesiana) a sua mensagem. Nela,  o Reitor-Mor convida 
os jovens a contemplar o episódio de fundação da Congregação 
Salesiana, iniciando deste modo “uma história muito maior do que 
ele, muito maior do que eles mesmos, tão pobres mas generosos”, 
“uma história que chegou até nós, porque aquela semente se tornou 
uma grande árvore: a Família Salesiana”. O IX Sucessor de Dom 
Bosco aponta aos jovens atitudes e empenhos concretos para que o 
Movimento Juvenil Salesiano se fortaleça e se torne um sinal positivo 
no mundo juvenil. 

A Inspetoria Salesiana do Nordeste publicou a Mensagem, conforme capa ao 
lado, o texto também está disponível em: www.ajsnordeste.com.br.
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Entre os dias 04 e 08 de janeiro 
aconteceram as Colônias de Férias Salesianas 
em 31 localidades espalhadas nos estados de 
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, 
Alagoas e Sergipe. O projeto é promovido 
desde 2005 pela Inspetoria Salesiana do 
Nordeste, juntamente com outros grupos da 
Família Salesiana, amigos e parceiros. Oferece a 
centenas de crianças, adolescentes e jovens de 
baixa renda a oportunidade de viver um período 
de férias de modo construtivo, participando de 
diferentes atividades de caráter cultural e de 
tempo livre.

Todos os anos, o Serviço de Pastoral Juvenil 
da Inspetoria prepara um subsídio, que permite 
a sintonia e o conhecimento temático, além de 
ser roteiro para as atividades. O tema  trabalhado 
foi “Cultivando o amanhã”, inspirado na 
Estréia do Reitor-mor e na Campanha da 
Fraternidade.

Neste ano, a Colônia de Férias mobilizou 
mais de mil animadores e uma média de oito 
mil crianças e adolescentes.

Para mais informações, visite: 
www.coloniadeferias2009.wordpress.com
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CJC: 20º 
Congresso 

Geral
Inspirados na 

Conferência de Apa-
recida, São Paulo, 
os jovens do Movi-

mento CJC realizaram, com êxito, o 
seu 20º Encontro Geral, com o tema: “Discípu-
los e missionários”. O evento aconteceu de 7 a 
11 de janeiro, na cidade de Ferreiros - PE. Mais 
de trinta comunidades estavam representadas 
e aproximadamente 230 jovens participaram 
animadamente. Durante o congresso, foi elei-
to o novo Conselho Geral do Movimento CJC 
para o biênio 2009-2010. O próximo Congres-
so Geral está previsto para janeiro de 2011, na   
cidade de  Matriz de Camaragibe - AL.

Nova presença  
salesiana na Paraíba 
No dia de Dom Bosco e abertura do 

Sesquicentenário, os salesianos do nordeste 
inauguraram uma nova presença em “Cidade 
Verde”, periferia da cidade de João Pessoa, 
capital do estado da Paraíba. Com esta nova 
missão, a Inspetoria Salesiana do Nordeste do 
Brasil passa a ter presença oficial em 7 dos 9 
estados da região.

O que inicialmente seria uma proposta 
de Animação pastoral para comunidade, se 
transformou em uma responsabilidade maior, 
já que o arcebispo metropolitano da Paraíba, 
Dom Aldo Pagotto oficializou, durante 
a cerimônia litúrgica, a grata notícia de 
desmembrar a então Paróquia São Francisco 
de Assis em duas, instituindo a Paróquia Nossa 
Senhora das Dores e nomeando o Pe. Robson 
Barros, SDB, como o pároco.

Além da presença de vários salesianos, 
a cerimônia contou com presença de vários 
padres diocesanos e membros da Família 
salesiana, juntamente com os numerosos fiéis 
comunidade local, que compareceram com 
muita alegria e esperança, já contagiados 
pela força de Dom Bosco. Além do Pároco, a 
comunidade salesiana é composta pelo irmão 
Zé Maria e pelo pré-noviço Jonnes.

Profissões Perpétuas 
e Ordenação 
Sacerdotal

Nos dias 30 e 31 de janeiro, na Paróquia 
São João Bosco de Recife,  aconteceram 
2 eventos  importantes para Inspetoria 
Salesiana do Nordeste. Na sexta à noite, 
5 jovens salesianos – Anderson Avelino, 
Deyvson Soares, Eudes Barreto, Francisco 
Inácio e Ildelfonso Leite – emitiram suas 
profissões perpétuas como membros da 
Sociedade de São Francisco de Sales. O Pe. 
João Carlos Ribeiro, inspetor, recebeu as 
profissões. Após a celebração, todos presentes 
foram convidados para recepção na quadra 
do Instituto Salesiano de Filosofia (INSAF). 
Já no sábado pela manhã, dia em que se 
começou oficialmente as comemorações 
para o sesquicentenário da congregação, o 
diácono Adelmar Rodrigues foi ordenado 
sacerdote salesiano pela imposição das mãos 
de Dom Edvaldo G. do Amaral, arcebispo 
emérito de Maceió. Após cerimônia, todos 
se encaminharam para o almoço festivo, 
também realizado na quadra do INSAF. 
Em ambos eventos, a família salesiana do 
nordeste se fez presente, juntamente com 
parentes, amigos e jovens



Caríssimo Pe. Gilberto e amigos da AJS,...Aproveito também, para dizer de todo meu entu-
siasmo em relação a tudo que vi no encontro do con-
selho. Penso que as decisões tomadas, assim como 
a estrutura proposta para a Articulação marcam um 
passo importante para o avanço da evangelização da 
juventude e atuação dos diversos grupos associados 
AJS. ...renovo o compromisso de que como assessor 
farei tudo a meu alcance para colaborar com a Articu-
lação local, acompanhado-os, orientado-os, amando-
os! Fica firmado aqui, também, o compromisso de 
articular todos os assessores da paróquia... Abraços.Yan de Lima Justino(AJS – Gramoré - RN e Aspirante a SSCC)

“O conselho Inspetorial sempre muda nossas 

vidas; passamos a conhecer novas realidades 

e novas “Caras”. É um momento de muita 

interação e de troca de experiências. Acredi-

to que todos(as) que participaram voltaram 

cheios de esperança e novas idéias além de 

ótimas amizades. É uma pena que todos(as) 

tenhamos que ir embora mais concerteza ire-

mos semear o amor de Deus nos corações dos 

jovens. Conviver com a juventude e ama-la é 

Maraaaaa...” Carol Cunha 

(AJS - Bongi - Recife e Aspirante SSCC)
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AJS - Primeira reunião do 
Conselho

Reunidos nos dias 14 e 15 de março na Chácara São 
Miguel – Aldeia, 25 jovens Conselheiros, 5 salesianos jovens, 
dois pré-noviços e 5 irmãs salesianas num total de 37 pessoas 
da AJS de várias localidades realizaram seu primeiro encontro 
de Planejamento deste novo ano. Os vários momentos foram 
bem distribuídos e vividos intensamente por todos os presen-
tes. Trocas de experiências, Estreia do Reitor-Mor, Planejamen-
to das ações para o novo ano, Reflexão dos Capítulos Gerais das salesianas e os Salesianos, das 
prioridades inspetoriais e  sobre nova estrutura organizacional da AJS permearam o encontro. 

Foram discutidos e encaminhados: quantidade de participantes no festival 2009, romarias, 
encontrões jovens, visitas da Assessoria Inspetorial às casas, e formação de cinco equipes ins-
petorias (Música e Arte, Liturgia, Captação de Recursos, Comunicação e Formação-Catequese), 
com o intuito de apoiar os vários grupos locais. O encontro foi bastante envolvente e em alguns 
momentos vários jovens se emocionaram com as reflexões sobre as várias experiências e a 
estrutura organizacional da AJS.  

Depoimentos de alguns jovens:

Últimas

Conselho Nacional de 
Juventude tem novo 

presidente
Com 38 votos, o representante do Instituto 

de Juventude Contemporânea (IJC), Davi Bar-
ros Araújo, foi eleito presidente do Conselho 
Nacional de Juventude. A eleição, realizada no 
10/03, em Brasília, durante a 16ª reunião do 
colegiado, contou com a participação de 50 
conselheiros e registrou 1 abstenção. O Conse-
lho é composto por 2/3 de representantes da 
sociedade civil e 1/3 de representantes gover-
namentais, que são eleitos para um mandato 
de dois anos. A presidência e vice-presidência 
são alternadas, entre os representantes dos 
dois segmentos. Fonte: www.juventude.gov.br

Papa convoca a 
juventude a refletir 
sobre a esperança
O papa Bento XVI divulgou a mensagem 

para a 24ª Jornada Mundial da Juventude, 
comemorada no Domingo de Ramos. O 
papa pediu aos jovens que não se deixem 
atrair pela “idolatria do dinheiro, dos bens 
materiais, da carreira e do sucesso”, que não 
cedam “à lógica do interesse egoísta” e que 
se ponham a serviço do bem comum e da 
verdade. O lema da 24ª Jornada Mundial 
da Juventude é “Pusemos a nossa esperança 
em Deus vivo”..O texto, na íntegra, está 
disponível no site do Vaticano (www.vatican.
va) em  5 linguas. 



J U V E N T U D E 
E  V I D A  S E G U R A
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Não é difícil concluir que 
a juventude representa o grupo social mais 
vulnerável tanto em termos de dificuldades de 
acesso ao emprego e à cidadania, quanto em 
termos de vitimização à violência. Basta um 
olhar atento às manchetes que circulam por 
aí, ou mesmo, analisar as últimas pesquisas 
sobre o assunto.

Os jovens tem uma presença significativa 
nas estatísticas de mortalidade por “causas 
externas”, particularmente morte provocada 
pela violência. Veja que entre 1996 e 2006, os 
homicídios na população entre 15 a 24 anos 
de idade passaram de 13.186 para 17.312 
representando um aumento de 31,3% (Mapa 
da Violência dos Municípios Brasileiros – 
2008). Ainda, também, a juventude compõe 
um grupo muito vulnerável em relação 
ao contato prematuro com organizações 
criminosas, com o cigarro, a bebida alcoólica 
e as drogas. Acrescido a isso, nota-se uma 
importante participação em situação que 
envolvem acidentes de trânsito. 

Não bastasse esse quadro, os jovens, 
sobretudo os moradores das periferias 
das nossas cidades, são eleitos como alvo 
preferencial para a ação policial, sendo assim, 
vítimas da violência policial e de maus-tratos 
dentro do sistema sócio-educativo, precário e 
sem atenção da sociedade e dos governos. 

Nesse sentido, é urgente que as políticas 
de Segurança Pública concebam projetos e 
ações voltados para a inclusão das juventudes. 

A Campanha da Fraternidade de 2009 é 
uma grande oportunidade para pautar em 
nossas discussões este tema tão complexo 

e urgente. A Igreja, neste ano, sublinha de 
maneira importante a questão da Segurança 
Pública como necessidade social urgente. 
Contudo, podemos dizer, sem mais, que é um 
aspecto vital quando a questão é juventude!

Segurança Pública e Juventude
A Campanha da Fraternidade 2009 lança 

uma reflexão importante para a sociedade. A 
segurança pública, segundo o texto-base, tem 
passado por uma mudança importante de 
referecial. Tem deixado de ser vista como um 
problema restrito do Estado, das instituições 
criminais e do direito. O novo refencial tem 
apontado para uma nova visão da segurança 
como espaço de participação comunitária 
(pública, mas não apenas estatal), como afeta 
a outras áreas de governo (social e não apenas 
criminal), como ligada a uma abordagem 
que concilia diversas disciplina 
(part icularmente 
das Ciências 
Humanas) e como 
problema de ordem 
regional ou global. Além 
disso, a segurança pública 
tem sido vista como espaço 
de experimentações sobre a 
questão fundamental da garantia 
da ordem social num contexto de 
globalização que aporta problemas 
novos que demandam soluções 
novas.

Espera-se, no cenário da Segurança 
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J U V E N T U D E 
E  V I D A  S E G U R A

P r e o c u p a d a 
com o crescimento da violência no país, 
a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) está realizando a Campanha 
da Fraternidade deste ano com o tema 
“Segurança Pública” e o lema “A paz é 
fruto da justiça”. O objetivo da Campanha 
é suscitar o debate sobre a segurança 
pública e contribuir para a promoção da 
cultura da paz nas pessoas, na família, na 
comunidade e na sociedade. A meta é fazer 
que todos/as se empenhem na construção 
da justiça social e que a segurança seja 
garantida para todos/as cidadãos/ãs. 

Entre os objetivos específicos está o 
reconhecimento da violência na realidade 
brasileira, sensibilizando e mobilizando 
a sociedade. Serão motivadas denúncias 
sobre crimes contra a ética, economia 
e gestões públicas. Outra sugestão é 
o fortalecimento de ações educativas 
e evangelizadoras, denúncias sobre o 
modelo punitivo do sistema penal e o 
fortalecimento e articulação de políticas 
públicas. 

Adolescentes e jovens são chamados 
a contribuir para a construção de uma 
nova mentalidade que oriente as relações 
vivenciadas na sociedade!

Saiba mais: www.cnbb.org.br 
(fonte: www.casadajuventude.org.br) 

Pública que os desafios sejam enfrentados 
e que novos espaços de participação e de 
transparência na administração pública 
sejam enfrentados. Não se trata apenas de 
aprimorar os mecanismos de detecção do 
crime e de apreensão de criminosos. No 
novo cenário de políticas de segurança, trata-
se de aprimorar as estratégias preventivas e 
ampliar o controle social sobre as instituições 
públicas. Estamos apenas no começo dessa 
nova realidade. Para mudarmos o quadro 
limitado da segurança, legado por uma visão 
estatizante e populista em que o crime é 
alvo de políticas repressivas padronizadas e 
de baixo impacto, é preciso conceber uma 
nova configuração social superando o abismo 
entre segurança e cidadania, entre segurança 
e defesa dos direitos humanos. 

Portanto, políticas de Segurança Pública 
precisam ser integradas e expandidas para 
que o poder público, a sociedade civil e a 

Igreja tenham condições 
de dar aos jovens a 
esperança de um futuro 

melhor auxiliando-os na 
construção de Projetos de 

Vida que lhes devolvam a 
esperança de sonhar com um 

futuro diferente.
Que possamos, juntos com 

Dom Hélder, gritar bem alto: “Bem 
aventurados os/as jovens porque 

sonham e correm o risco de verem seus 
sonhos realizados.” 

Carlos Eduardo Cardozo, sdb*

*Salesiano da Inspetoria de Belo Horizonte. 
Especialista em Juventude, 

atua como Vice-Diretor do IPJ-Leste2
e em diversos Projetos Juvenis.
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Tudo começou com Dom Bosco
 Dom Bosco foi chamado de “Pai e Mestre dos Jovens”. Ele 
foi formidável. Antes de mais nada ele queria um bem enorme 
às crianças, aos adolescentes e aos jovens. No tempo da 

juventude, ele formou um grupo chamado Sociedade da Alegria. Assim se reunia com 
os colegas para participar bem das celebrações religiosas e brincar e se divertirem, 
de maneira positiva e sadia. Quando ele começou o Oratório, ele organizou tudo 
como numa grande família, onde todo mundo se sentia bem e podia participar. 
Na comunidade educativa do Oratório, todo mundo tinha vez: adolescentes, jovens, 
educadores. Foi dentro dessa comunidade tão viva, que Domingos Sávio formou um 
grupo com os seus colegas. O nome que eles colocaram no grupo foi Companhia da 
Imaculada. Fizeram um regulamento onde falavam do seu propósito de crescerem co 
mo bons amigos, sob a proteção de Nossa Senhora. Eles se reuniam regularmente e 
atuavam no Oratório com muita iniciativa e liderança.

Alguns anos atrás, nos ambientes educativos salesianos começaram a aparecer os 
grupos de Amigos de Domingos Sávio. São grupos formados por adolescentes que 
querem na sua comunidade, imitar o jeito como este adolescente viveu e atuou na 
sua comunidade.

Uma proposta 
para adolescentes

ADS:
Amigos de Domingos Sávio

Pe. João Carlos, sdb

Espiritualidade
Os ADS têm como alicerce a 

espiritualidade juvenil salesiana, 
inspirando-se no modelo de santidade 
que foi Domingos Sávio. E a figura 
desse jovem menino que guiará o 
caminho espiritual do grupo, fazendo os 
adolescentes perceberem que também 
eles podem alcançar a santidade, tal co 
mo Domingos Sávio o fez.

Como pequeno e simples regulamento 
de vida espiritual, propõem-se estes 
exercícios:

Participação freqüente nos •	
sacramentos da eucaristia e 
confissão.
Devoção a nossa Senhora através •	
do terço.
Empenho em levar os outros •	
a Deus com a palavra e o 
exemplo.
Tudo isto a exemplo de Domingos •	
Sávio.

Organização do grupo 
Cada grupo terá dois coordenadores 

entre os próprios pré-adolescentes, sendo 
um menino e uma menina, eleitos pelos 
próprios membros do grupo, que serão 
chamados de “amigos”. Aqui vão alguns 
dados mais específicos e esclarecedores:
•10 a 15 membros;
•Reuniões semanais;
•Eleições anuais (ou semestrais, 
dependendo das necessidades) para 
coordenadores, secretário e tesoureiro;
• Ingresso anual de novos membros, 
sempre no dia 06 de Maio, memória 
litúrgica de São Domingos Sávio;
•Encontros anuais a 
nível inspetorial para 
os acompanhantes e 
coordenadores;
•Encontros anuais 
dos vários grupos 
(por área).
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INVOCA
Pe. Eliano Queiroz, 
delegado para a Pastoral Vocacional dos SDB

Caros amigos vocacionados, o convite para este ano é embarcarmos 
e navegarmos, com Cristo, para  continuarmos o trabaho de 
discernimento vocacional. São muitas as motivações que nos ajudarão 

a navegarmos durante este ano de 2009: primeira motivação é a vida e o empenho 
de cada grupo vocacional nas comunidades salesianas, lugar de auto conhecimento, 
descoberta da vida de Dom Bosco e convivência com os salesianos; segunda motivação 
são os nossos encontros regionais, onde aprofundaremos mais seriamente o tema da vida 
religiosa e vocês conhecerão novos salesianos; terceira motivação é a visita do Reitor-
Mor este ano a nossa inspetoria, aquele que é Dom Bosco hoje para todos nós, vamos 
recebê-lo e ouvi-lo com coração de filhos; quarta motivação e talvez a mais importante é 
o sesquicentenário da congregação salesiana, 150 anos de entrega a Deus e aos jovens.

E’ com este espírito que vamos, ao decorrer do ano, estudar, refletir, rezar para discernir 
e responder ao chamado de Deus no modo e ne espiritualidade de Dom Bosco. 

Acredito que o Nordeste Jovem e o INVOCA servirão de instrumento para a sua 
formação e cada vez mais para a nossa aproximação.

No Cristo ressuscitado,
Pe. Eliano Queiroz, sdb

Rua Estado de Israel, 386-Ilha do Leite
50070-420 Recife-PE

e-mail: elianoq@yahoo.com.br

Ir. Adriana Gomes, 
delegada para a Pastoral Vocacional das FMA 

Que horas são? É hora de amar a Deus.
                              (Madre Mazzarello)

É hora de parar para uma escuta atenta à Palavra de Deus.
É hora de VIVER com intensidade o chamado de Deus em sua vida.
É hora... É hora... É hora...
É hora de parar e pensar... O que Deus quer de mim?
Querida Jovem, Ele é o fundamento... Agarre-se a  Ele e ao seu projeto... E você será 
FELIZ!
Façamos a “hora” acontecer ! 
Com Maria Auxiliadora, a caminho pelas estradas do mundo, anunciemos os sinais do 
amor de Deus com a vida.

Com carinho e amizade,
Ir. Adriana Gomes, fma

Rua  José de Alencar, 404 Boa Vista
50070-030 Recife-PE

e-mail: irdrica@yahoo.com.br
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INVOCA

calendário - ENCONTROS  VOCACIONAIS
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Desde que o mundo é mundo, os seres humanos se 
buscam. Constantemente estamos nos relacionando com 
as pessoas e, deste modo, vamos fazendo experiência de 
pertencer e de participar de grupos: partilhamos idéias, 
unimos forças em vista de objetivos, realizamos projetos 
comuns, intensificamos amizades, etc...

Por que participamos de grupos?
Certamente porque encontramos ajuda para nossos diversos questionamentos pessoais. 

Sentimo-nos seguros, temos a possibilidade de nos conhecer e nos expressar melhor, adquirimos 
mais confiança em nós mesmos e nos outros, enfrentamos com mais coragem as dificuldades 
da vida, aprendemos a interagir. A gratuidade do relacionamento, a comunicação e a amizade 
produzem este efeito da pessoa se sentir única, importante, reconhecida, capaz de contribuir 
com a história e a sociedade, a partir de sua própria existência.

A descoberta do valor do outro
O contato com o outro, a experiência de se estar com o outro, a convivência grupal nos 

ajudam a desenvolver a capacidade de perceber e viver em profundidade o valor da outra 
pessoa e da comunidade. Percebemos assim que não somos sozinhos nem estamos sozinhos 
e que nossos desejos e nossas vontades, nossa liberdade, enfim, nossa própria pessoa não 
são os únicos referenciais de nossa vida e que, portanto, é preciso estruturar nossas relações, 
percebendo também o outro.  

Sozinho não dá!
Sozinhos, poucos têm força para manter acesa a chama do evangelho e um estilo alternativo 

de vida. O jovem sozinho é vulnerável e facilmente paralisado pelo ambiente social em que 
vive, hipnotizado diante de muitas ofertas de vida nem sempre saudáveis e cristãs. Os grupos 
proporcionam aos jovens um espaço permanente, próprio e agradável, onde se pode cultivar 
valores alternativos, fazer a experiência da fraternidade, sentir o apoio de uns para com os 
outros. Os grupos são unidades menores dentro da organização mais ampla da Igreja. Nele, os 
jovens podem viver a experiência de uma Igreja mais pessoal. 

A importância do 
grupo

Abril

Dias Cidade Animadores
11 Lajedo Pe. Eliano

18 e 19 Carpina Pe. Eliano, Marcelo, Mario e 
Leandro / Ir Adriana

Maio

02 e 03 Pau dos Ferros Pe. Eliano, Marcelo, Arlan e 
Leandro.

09 e 10
Fortaleza Pe. Eliano e Ir Adriana
Salvador Marcelo

30 e 31 Natal Pe. Eliano

Junho 13 e 14 João Pessoa Pe. Eliano



ORAÇÃO DA FAMÍLIA SALESIANA:São João Bosco,Pai e mestre da juventude, que, dócil aos 
dons do Espírito Santo, deixaste à Família 
Salesiana o tesouro da tua predileção 
pelos “pequenos e pobres”, ensina-nos a 
ser para eles, todos os dias,sinais e portadores do amor de Deus,

cultivando em nosso espírito os mesmos 
sentimentos de Cristo Bom Pastor.Pede para todos os membros da tua 

Família um coração cheio de bondade,
constância no trabalho, sabedoria 
no discernimento, coragem para 
testemunhar o sentido de Igreja e 
generosidade missionária.

Obtém do Senhor para nós a graça de 
sermos fiéis à aliança especialque o Senhor fez conosco, e faze que, 

guiados por Maria, percorramos com 
alegria, ao lado dos jovens,o caminho que conduz ao amor.

Amém.

150 anos de fundação da 
Congregação Salesiana



Participe!! Peça mais informações aos 
assessores e coordenadores da AJS nos locais

E-mail: ajs@salesianosrec.org.br
Site: www.ajsnordeste.com.br

03/05 - Caetés
17/05 - Recife
24/05 - Juazeiro
24/05 - Natal


