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Romarias Jovens

N
O
T
Í
C
I
A
S

 Durante o mês mariano a juventude salesiana organiza com muito carinho as 
Romarias Jovens. Este ano, o evento aconteceu em Abreu e Lima (Caetés),  Natal, Recife, 
Areia Branca e Juazeiro do Norte. O tema proposto foi “Maria, Mãe da Juventude”, com o 
lema “Eis aí tua mãe”. Vejamos alguns relatos:

EM RECIFE
Esta 19ª edição do evento aconteceu no dia 17 de 
maio, domingo, reunindo uma média de 3000 pessoas. 
Após celebração Eucarística realizada no Parque 13 de 
maio, a caminhada saiu rumo ao Colégio Salesiano e foi 
conduzida pela Banda Filhos do Céu, de Caetés (Abreu 
e Lima). Durante todo percurso, os participantes se 
mostraram muito entusiasmados. Já no colégio Foram 
feitas diversas apresentações culturais, com as bandas M 
de Maria e Kairós, e as coreorgafias dos grupos: Espírito 
Jovem (Jordão), Adorart (Moreno), JUGMA (Várzea) 

e Ministério de Dança Shalom (Vasco da Gama). As 
congregações religiosas também tiveram espaço na 
Romaria, mostrando seus trabalhos e vocações no 
corredor central do Colégio, onde os jovens puderam 
circular e adquirir muitas informações. 

EM NATAL –GRAMORÉ 
A chuva não atrapalhou o evento, que se iniciou às 16h 
do dia 24 de maio, com a Celebração da Santa Missa.  
O Trio elétrico saiu às 17h15min, com a Banda FDF 
(e convidados) animando o percurso de 4,5 Km pelas 
ruas da zona norte de Natal. O encerramento se deu na 
paróquia São João Bosco – Gramoré. A romaria reuniu 
média de 800 participantes e envolveu os diversos 
grupos da comunidade.

EM JUAZEIRO
Também no dia 24 de maio,  Juazeiro do Norte realizou 
sua Romaria. Iniciada com uma celebração eucarística, 
na Capela de Nossa Senhora Auxiliadora no Parque 
Antonio Vieira, o evento contou com grande numero de 
jovens paroquianos (em especial os crismandos), alunos 
do Colégio, jovens do Horto e da renovação carismática. 
A caminhada, com trio elétrico, foi animada por uma 
banda formada com representantes de diferentes 
grupos e pelo grupo de palhaços de circo, seguindo 
rumo à quadra do Colégio Salesiano.  Lá, aconteceram 
as apresentações artísticas, como: Circo, grupo Sal da 
terra, JEC banda, grupo Dom Bosco, Jovens do Horto, 
Vocacionados, Coroinhas, Coroetes, Jovens do Colégio, 
da crisma, grupo Javé Nessi, SEGUE-ME, FOJUC, dentre 
outros. O término do evento deu-se com a benção de 
nossa Senhora Auxiliadora. 

Para ver as fotos  e vídeos das 

romarias, visite: 

http://www.ajsnordeste.blogspot.com
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2009: Ano
Catequético

O tema do Ano Catequético Nacional é: “catequese, 
caminho para o discipulado”. A idéia de caminho ou 
caminhada traz um dinamismo muito grande. Em 
primeiro lugar, para ser discípulo de Jesus é necessário 
percorrer um longo caminho. Segundo, falando em 
catequese como “caminho” se afirma que ela é uma 
iniciação, é um mergulho no mistério da pessoa de 
Jesus; mas também significa formação permanente, que 
deve se prolongar por toda vida.

O Ano catequético 
não é só para 
os catequistas: 
é para toda 
Igreja, para 
que todos se 

conscientizem da importância da catequese.
O ponto alto do Ano será a II Semana Brasileira de 

Catequese, em Itaici, de 06 a 11 de outubro.
De 26 a 28 de junho, as inspetorias SDB e FMA 

do Nordeste realizaram em conjunto o Congresso 
catequético, aprofundando o tema do ano catequético. 
Os jovens estudantes de Teologia elaboraram um rico 
subsidio para as Semanas de Catequese e também 
participaram das mesmas, que acontecem durante o mês 
de julho em várias paróquias do nordeste. 

Manhã mariana em 
Fortaleza

 Com Maria somos mensageiros da 
justiça. Na manhã do dia 16 de maio, 217 
jovens, oriundos da região e de outras casas 
salesianas, se reuniram no Colégio Dom Lustosa. 
O grupo de jovem “Filhos de Dom Bosco”, do 
próprio colégio, fez a acolhida.O encontro 
prosseguiu com muita animação com a banda 
Êxodos, e uma boa reflexão tendo a frente Pe. 
Eliano, que convidou os jovens a tomarem três 
atitudes de Maria: escuta, meditação e ação. 
Aconteceram também apresentações culturais 
e celebração Eucarística  

I AJS Fest em 
João Pessoa 

No dia 24 de abril os jovens de 
Mangabeira festejou seu I AJS-FEST, no Salão 
paroquial. O evento, em prol da Romaria 
jovem do Recife, trouxe a banda R2, que 
agitou com muita alegria nossa juventude. O 
AJS Fest contou com a presença de 4 jovens 
da paróquia de Jaboatão (PE) e da irmã do 
Pré-noviço Jonnes (Mayra).

Capa do Subsídio para catequistas, preparado para 
semanas catequéticas. Para mais informações: 

ajs@salesianosrec.org.br
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Governo e OIT 
lançam a publicação 
“Trabalho Decente e 

Juventude”
A Secretaria Nacional de Juventude e o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
lançam dia 1º de julho a publicação “ 
Trabalho Decente e Juventude”, um projeto 
realizado em parceria com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). O 
Documento, elaborado no contexto do 
Projeto de Promoção do Emprego de Jovens 
na América Latina (PREJAL/OIT), analisa a 
situação da juventude no Brasil, no período 
de 1992 a 2006, e apresenta alguns dos 
mais importantes programas desenvolvidos 
nessa área. Veja mais informações e acesse 
os dados em: http://www.oitbrasil.org.br

 

Lançada pesquisa 
sobre juventudes 

sul-americanas
Como a juventude é vista nos 

diferentes países da América do Sul? 
Como se posicionam jovens e adultos 
sulamericanos sobre temas morais, éticos 
e políticos? Quais as principais demandas 
e os problemas dos jovens na região? Estas 
e outras perguntas guiaram a pesquisa 
“Juventude e Integração Sulamericana: 
diálogos para construir a democracia 
regional”, coordenada pelo Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
(Ibase) e pelo Instituto Pólis, e que ouviu, 
em seis países – Brasil, Argentina, Chile, 
Uruguai, Bolívia e Paraguai – 14 mil 
pessoas no segundo semestre de 2008. O 
estudo é o primeiro a comparar gerações 
na América do Sul (50% dos entrevistados 
foram jovens de 18 a 29 anos e 50% 
adultos de 30 a 60 anos). 

Para acessar a pesquisa e mais 
informações, acesse: http://www.ibase.br  ou 
http://www.juventudesulamericana.org.br 

Anunciada assessoria 
provisória do Setor 

Juventude da CNBB 
Os padres Wander Torres Costa, da 
arquidiocese de Mariana (MG), e Carlos 
Sávio da Costa Ribeiro, da arquidiocese 
de Natal (RN), vão auxiliar dom Eduardo 
Pinheiro na assessoria do Setor Juventude da 
CNBB. O anúncio foi feito dia 29 de junho, 
por dom Eduardo, bispo responsável pelo 
Setor. O cargo de assessor do Setor ficou 
vacante com o assassinato do padre Gisley 
Azevedo Gomes, no dia 15 de junho. 

PEC e  Plano 
Nacional de 

Juventude na pauta
Cerca de trinta pessoas, lideradas pelo 

Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), 
foram recebidas na tarde do dia 2 de junho 
pelo presidente da Câmara dos Deputados, 
Michel Temer, para discutir o Plano Nacional 
de Juventude (PL 4530). Na ocasião, Temer 
se comprometeu a colocar o Plano na pauta 
da Câmara já no próximo semestre, durante 
a Semana da Juventude, que acontece entre 
os dias 23 e 30 de setembro. 

Depois de deixar a Câmara, o grupo 
dirigiu-se para o Senado Federal para pedir 
a aprovação da PEC da Juventude, que está 
pronta para ser votada a qualquer momento.A 
Proposta de Emenda Constitucional  inclui o 
termo “juventude” no capítulo dos Direitos 
e Garantias Fundamentais da Constituição 
Federal, assegurando aos jovens de 15 a 
29 anos prioridade no acesso a direitos 
constitucionais como saúde, alimentação, 
educação, lazer, profissionalização e cultura, 
que já são garantidos às crianças, adolescentes 
e idosos.
*Os conselheiros ficaram em vigília e vários senadores 
se pronunciaram em defesa da matéria: Renato 
Casagrande (PSB/ES), Inácio Arruda (PCdoB/CE), 
Eduardo Suplicy (PT-SP), Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
José Nery (PSOL-PA), João Pedro (PT-AM), Antônio 
Carlos Valaderes (PSB-SE), e Flávio Arns (PT-PR). 
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Ser sinal e expressão do amor preveniente de Deus exige fidelidade à Aliança no dinamismo 

de uma resposta sempre renovada.[...]

Temos consciência de estar vivendo hoje uma estação favorável, pelos muitos sinais do 

Espírito de comunhão que a acompanha.

Fazemos experiência de que a nossa vida é dom e chamado de um Deus grande no amor. 

Ele nos precede, torna-nos capazes de amar, porque nos ama e nos envia a revelar esse amor 

às jovens e aos jovens pobres do nosso tempo. Coloca no caminho um guia seguro: Maria. O 

personagem do sonho a havia prometido a João Bosco com as palavras: Eu te darei a Mestra. 

Hoje ele a dá também a nós. Ela, que foi a primeira a viver as exigências da aliança, na resposta 

de cada dia ao amor do Pai, ajuda-nos no empenho de testemunhar, como comunidade, a 

profecia do amor de Deus, de modo a exprimir o dinamismo do amor na missão, juntamente 

com as leigas e os leigos corresponsáveis pela atuação do carisma, nos espaços sempre novos 

e complexos em que ele se incultura. [...]

Por outro lado, desafiam-nos e preocupam-nos a violência que perpassa o mundo, tocando 

frequentemente também as relações familiares e educativas; o distanciamento entre fé e 

vida; o relativismo difundido; os ídolos da competitividade, do lucro e da posse que ameaçam o 

tecido social e humano da vida. Tudo isso repercute sobre os mais frágeis e indefesos, sobre 

as mulheres e sobre as crianças. Também a nossa vida pode sofrer o influxo negativo de tais 

ídolos, e perder a intrínseca força profética que a caracteriza como proposta alternativa às 

lógicas dominantes.[...]
A consciência dessas fragilidades é convite a nos abrirmos à «potência libertadora da graça de 

Cristo»; a assumir os conflitos e as dificuldades como apelos a tornar mais livre e verdadeira a 

nossa resposta a Deus, que nos incita a cada instante com um chamado sempre novo. Reconhecidas 

como recurso, as nossas mesmas fragilidades podem ajudar os componentes da comunidade 

educativa – jovens e adultos, leigas/leigos e religiosas – a crescer e a maturar em relações de 

reciprocidade, tornando-se “insieme” um sinal legível do amor preveniente de Deus.

Num tempo em que muitas vezes as relações familiares estão em crise, as jovens e os 

jovens vivem o desconforto de estarem abandonados a si mesmos, de não ter pontos de 

referência confiáveis, guias que os encorajem e apóiem, adultos dispostos a perder tempo com 

eles, a escutá-los, a ajudá-los a amadurecer no dom de si.

Não perdeu sua atualidade a carta de Dom Bosco, de Roma, de maio de 1884, em que 

se evidencia o drama de uma comunidade concentrada mais em fazer do que em manifestar 

o amor que abre à confiança e alimenta a participação: não basta amar, mas é preciso que os 

jovens sintam que são amados.
Madre Antônia Colombo, em 2007, 

Trechos do documento de preparação para o Capítulo Geral XXII das FMAs, 

que aconteceu de 18 de setembro a 15 de novembro de 2008
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S i n a i s  e  p o r t a d o r e s  d o  a m o r  d e  D e u s

Este ano, as Vigílias jovens trazem um tema 
inspirado no Capítulo Geral das Irmãs Salesianas, 
mas que refletem um aspecto importatíssimo de 
Carisma Salesiano e de todo cristão: Ser sinal e 
portador do amor de Deus. Juntamente com 
trecho da carta da Madre Colombo, propomos 
aqui três chaves de reflexão.

Deus é amor (I Jo 4,8)
Esta é a grande verdade da fé Bíblica. O 

amor de Deus é gratuito e incondicional. Ele 
não nos ama porque somos bons, dignos ou 
por caussa de algo específico. Em Jesus, o 
mistério deste amor gratuito e proveniente do 
Pai assume rosto humano, revela-se em toda a 
sua plenitude.

Por isso todos conhecerão que sois 
meus discípulos: se vos amardes uns 

aos outros (Jo 13,35)
A caridade testemunhada pelos discípulos 

é o sinal mais eficaz através do qual o mundo 
pode reconhecer Jesus como salvador de 
todos. É através do amor, refletido em nossas 
orações e ações, em nosso testemunho, que a 
presença de Deus é manifestada no mundo. 
Não se consegue anunciar Jesus, como colocou 
a Madre Colombo, “só por ouvir dizer”.

“Não basta amar, mas é preciso que os 
jovens sintam que são amados” 

(Dom Bosco)
Manifestar o amor dá abertura à confiança e 

alimenta a participação e é algo tão importante 
ou mais do que simplesmente o fazer. Na 
pedagogia salesiana o “sentir-se amados” é 
fortemente valorizado.

O maior desafio continua sendo o de fazer 
com que as/os jovens  percebam que Deus os 
ama. É esse o evangelho que todos sabem ler, 
mesmo quem ainda não recebeu o anúncio da 
fé cristã.

A educação no estilo preventivo configura-
se como um alegre sinal de esperança para os 
jovens, sobretudo para aqueles mais pobres e 
sem pontos de referência familiares e sociais. 
Hoje, como ontem, a finalidade é torná-los por 
sua vez capazes de amor maduro, abertos à 
solidariedade e apóstolos entre outros jovens.

Oração daFAMÍLIA 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.
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Família Salesiana

Você conhece os 
Salesianos Cooperadores?

Dom Bosco intuiu uma Congregação 
verdadeiramente original que devia 
agrupar, sem distinção, homens de toda 
idade e condição, sócios religiosos com 
votos públicos e sócios externos sem 
votos, sacerdotes e leigos...

Então, em 1876, Dom Bosco fundou 
um dos ramos da família Salesiana - a 
Associação dos Salesianos Cooperado-
res-  que é aprovada pela Santa Sé como 
Associação pública de fiéis, possuindo 
personalidade jurídica, eclesiástica e 

pública com sede 
em Roma.

A partir dessa 
persuasão expli-
cam-se as pala-
vras do Fundador 
aos membros do 
Capítulo Geral I 
da Congregação 
Salesiana no ano 
de 1877: 

“Uma Associação im-
portantíssima para nós, 
que é a alma da nossa Congregação e 
que nos serve de vínculo para fazer o 
bem, de acordo e com a ajuda dos bons 
fiéis que vivem no mundo, é a Obra dos 
Cooperadores Salesianos”. Daí o convi-
te sistemático que Dom Bosco fazia aos 
antigos alunos mais conscientes e iden-
tificados com seu espírito, para que se 
fizessem Cooperadores. (MB XIII-759, 
XVII-177 e XVIII-161)

O Salesiano/a Cooperador/a  busca 
viver o espírito salesiano nas situações 
cotidianas da vida e do trabalho e contribui 
para o crescimento humano e cristão 
dos que o cercam. Sua ação deve estar 
voltada em contribuir para o crescimento 
humano e cristão dos seus membros e, 
difunde os valores do carisma salesiano 
no próprio ambiente. Desenvolve sua 
atividade com simplicidade, otimismo, 
criatividade, vivência comunitária, 
espiritualidade eucarística e mariana.

De 23 a 26 de julho de 2009 acontece em 
Recife o IX Congresso Nacional dos Sale-

sianos Cooperadores, reunindo partici-
pantes de todas regiões do Brasil.

O Salesiano Cooperador é um cristão que pela 
fé, sente-se chamado e mandado a continuar 
a obra de Dom Bosco segundo a sua situação 

pessoal e as possibilidades concretas que 
tem, em comunhão com seus irmãos e irmãs 

salesianas e em harmonia com as demais 
forças apostólicas da Igreja
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INVOCA
No coração 

de  Dom Bosco
O que você conhece de Dom 

Bosco? Neste texto queremos te 
conduzir ao pensamento e ao coração 
de Dom Bosco. Ele traçou um plano 
para conduzir os jovens a felicidade 
e, consequentemente, à salvação. A 
inspiração genial de Dom Bosco foi a 
de unir de modo imediato e íntimo, 
para os seus jovens, fé em Deus, vida 
cristã e alegria, fidelidade a Cristo e 
vida bem sucedida, rompendo o nefasto 
binômio “cristianismo-tristeza” que havia 
nas mentes de muitos. Esta perspectiva 
aparece nas primeiras linhas do “livrinho” 
Jovem Instruido, do próprio Dom Bosco:

“Quero ensina-vos um plano de vida 
cristã que vos faça felizes … (no tempo 
e na eternidade).”

Dom Bosco anuncia um Deus 
beatificante, que chama seus filhos 
para percorrer um caminho de bem-
aventuranças.“Bem-aventurados vós, 
jovens, porque Deus vos ama com 
predileção e vos oferece um destino de 
felicidade”

Quem eram estes jovens que tiveram 
em mãos estes escritos de Dom Bosco? Na 
maior parte eram adolescentes que vinham 
para o oratorio: pedreiros, estucadores, 
gesseiros. E qual é a incrível boa nova que 
Dom Bosco leva a estes jovens? Que Deus, 
o Autor de todo o universo, é o seu criador 
e salvador, o princípio e o fim. Que são 
criaturas nobilíssimas, imortais, destinadas 
à felicidade eterna no Paraíso. Ainda mais: 
este Deus se interessa por todos e cada 
um deles, ama-os gratuitamente, tem por 
eles um “grande amor” agora. “Embora 
(Deus) ame a todos os homens como 
obra de suas mãos, consagra todavia 
um afeto particular aos jovens .... Deus 

vos ama, porque de vós espera muitas 
boas obras; ama-vos porque estais numa 
idade simples e humilde.”

Eis aí os adolescentes convidados a 
corresponder ao Amor com amor. Mas como 
lhes fazer perceber a urgência deste Amor 
que pode permanecer tão distante e sem 
consistência? O amor de Deus, encarnado 
e vivo nas palavras e gestos de Jesus, no 
oratório se encarnava e se fazia presente nas 
palavras e atos de Dom Bosco. “Encontrareis 
autores muito mais virtuosos e mais 
ilustrados do que eu, mas dificilmente 
podereis achar alguém que mais do que 
eu vos ame em Jesus Cristo e mais do que 
eu deseje a vossa verdadeira felicidade”

Palavras audaciosas! A preferência 
pelos jovens que Dom Bosco havia posto 
no coração de Deus Pai e de Jesus, agora 
a reinvidica para si mesmo, como dom 
divino, a ponto de não ter comparações! 
Verdadeiramente felizes (bem-aventurados) 
os jovens do oratório no tempo de Dom 
Bosco, porque por meio dele tiveram 
certeza e fizeram experiência viva do amor 
de Deus.

(Adaptação do texto de Joseph Aubry, 
Cadernos Salesianos n° 38)

O programa elaborado por Dom Bosco 

continua no próximo número: 

“Feliz quem escolhe a Deus e a Ele serve, 

porque escolhe a alegria plena.” 
Aguarde!!!
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Julho Estágios 
Vocacionais

09 a 12/07

14 a 18/07 Carpina e Fortaleza

Agosto

Encontro de 
Animadores 
da Pastoral 
Vocacional

08 e 09 Recife
(Casa Inspetorial FMA)

Setembro Encontros 
Vocacionais

12 e 13
Carpina

Natal

19 e 20
Fortaleza

Matriz de Camaragibe
Penedo

26 e 27
Areia Branca

Petrolina
Lajedo e Arcoverde

Outubro
Encontros 

Vocacionais
03 e 04

Aracaju (SSA)

Juazeiro

31/01 e 01/11 João Pessoa

Dezembro Retiro
vocacional 11 a 13/12 Jaboatão (Colônia)

Encontro Regional 
Vocacional - Salvador

Nos dias 09 e 10 de maio, o Colégio 
Dom Bosco de Salvador sediou o Encontro 
Vocacional Regional, com o tema: “Vida 
Religiosa” e o sub-tema: “Vida Religiosa 
Salesiana e Espiritualidade FMA”. 
Participaram do encontro 14 jovens 
vocacionados sdb e 2 jovens vocacionadas 
fma. Pela equipe pastoral, assessoraram 
o encontro os salesianos Jaciel (estudante 
de Teologia)e Marcelo (pós-noviço), e 
a salesiana Ir. Carminha. Pe Rondon, Pe 
Valdemar, Pe Marcos e Ir Severino também 
marcaram presença. Satisfação e alegria 
predominaram, deram a tônica geral! 
Graças a Deus que as preciosas vocações são 
cultivadas com muito zelo em Salvador. 

Encontro Regional 
Vocacional - Carpina

Com muita alegria e descontração, reali-
zou-se o primeiro encontro regional vocacio-
nal de Carpina no último fim de semana do 
mês de abril, no aspirantado São Domingos 
Sávio. Estiveram presentes três moças e vinte 
e cinco rapazes de várias cidades do Estado 
de Pernambuco e um jovem da Paraíba. Du-
rante o encontro, tivemos a reflexão de dois 
temas importantes: O Seguimento de Cristo, 
que teve como facilitadora a Ir. Janilda, fma 
e a Vida Religiosa Salesiana, pelo Salesiano 
Arlan Braga. Depois de um dia de reflexões 
acerca da vocação cristã e salesiana, houve 
um momento de esporte e, à noite, a nossa 
confraternização na casa das Filhas de Maria 
Auxiliadora.
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Curiosidade 

20 DE JULHO:
DIA DO AMIGO

O Dia da Amizade, também 

conhecido como Dia do Amigo, foi criado 

na Argentina pelo professor Enrique 

Febbraro, que buscava relembrar a 

data em que os astronautas pisaram na 

Lua pela primeira vez (20 de julho de 1969). Em 1979, o governo da província de 

Buenos Aires tornou oficial a celebração e, desde então, muitos países passaram a 

adotá-la. Embora não seja considerado um feriado, esta data é uma boa desculpa 

para promover reuniões de velhos e novos amigos.

Sempre muito respeitado, o Dia da Amizade vem se tornando um fenômeno de 

massa nos últimos anos. No seu país de origem, a data é tão popular que restaurantes 

estão com reservas lotadas semanas antes, e a rede de telefones celulares fica 

congestionada, com tanta gente que tenta se comunicar com amigos.

No Brasil, o 20 de julho também é usado para homenagear as amizades. 

Festas, presentes e cartões de felicitações são cada vez mais freqüentes por 

aqui também. Fonte: www.mundojovem.com.br

De  30 de junho a 04 de julho acontece em Natal o Nordestão Salesiano. Para ver toda a cobertura, com notícias, fotos e vídeos, visite o site:  www.nordestaosalesiano.com.br



Pe. Pascual Chavez é o 9º Sucessor 
de Dom Bosco e foi reeleito  como 

Reitor-mor durante o último 
Capítulo Geral da Congregação, o CG 26, 

que aconteceu em 2008

Visita do Reitor-mor 
Entre os dias 25 e 30 de agosto, o Reitor-mor da 
Congregação Salesiana, Pe. Pascual Chavez Villanueva, 
estará na Inspetoria do nordeste do Brasil! 

O dia 28 de agosto será o dia especial para Encontro 
com os Jovens das escolas e obras 
sociais, em Recife. 

Já dia 29 é a vez da Jornada 
de Espiritualidade com Família 
Salesiana e Educadores, onde 
também as lideranças da AJS 
marcarão presença.

Serão dias de graça nesta 
comemoração do sesquicentenário! 

Mais informações :ajs@salesianosrec.org.brwww.inspetoriasalesiana.org.br

OUTRAS DATAS:

06 a 12/07 - Semanas de Catequese

10 a 12/07 - I Jornada Nacional do Voluntariado Salesiano

14 a 18/07 - Estágios Vocacionais

23 a 26/07 - Congresso Nac. dos Salesianos Cooperadores

05/09 - Vigília jovem em Recife

12/09 - Vigília jovem em Natal (Gramoré)

19/09 - Vigília jovem em Fortaleza


