
Maio nos ajuda a confrontar a 
vida cristã com a qualidade de vida 
de discípula de Maria de Nazaré.

A Mãe de Deus é chamada de 
“Virgem do Silêncio”, “Mestra da 
Contemplação”. O silêncio de Maria 
não é um vazio, é uma postura espi-
ritual. No silêncio, Deus sempre per-
turba a monótona mesmice da vida.

Escutar não é ouvir. Escutar é aco-
lher no coração. Ouvir é um gesto 
mecânico, mero fisiologismo. Com a 

convocação de Deus pode acontecer 
o ditado: “entrou por um ouvido e 
saiu por outro”. Discípulo desatento.

Caminhar vocacionalmente é es-
cutar a Palavra de Deus que é Jesus, 
por sobre as milhões de palavras 
que bombardeiam a vida de um jo-
vem no dia a dia.

Boa leitura!

› EDITORIAL: A mestra do silêncio

› Inspetoria São Domingos Sávio: informativo 12+1, nº 14 • Mai/Jun 2013.

› Pe. José Benedito Castro,
Animador vocacional da área de Manaus. 

Dom Bosco acolheu em seu 
oratório um garoto chamado 
Domingos Sávio. Um menino 
que veio de longe para conti-
nuar os estudos em Valdocco, 
que tinha muita vontade de 
fazer o bem e que respirava o 
desejo de se tornar santo. 

Ao encontrá-lo pela primei-
ra vez, Dom Bosco reconhe-
ceu que o menino era um te-
cido de ótima qualidade com 
o qual poderia fazer um traje 
muito bonito para presentear 
a Deus. E o jovem Domingos 
Sávio se colocou nas mãos do 
“alfaiate” de Turim. Mais tar-
de a igreja o proclamou santo 
pelas suas virtudes heróicas.

Para progredir no bem e 
fazer alguma coisa verdadeira-
mente grande em nossa vida 
é preciso encontrar um guia 
estável e seguro, que possa ser 
o alfaiate, assim como foi Dom 
Bosco para Domingos. Você já 
encontrou o companheiro que 
lhe ajudará na sua caminhada?

› DOM BOSCO:
O tecido e o alfaiate

"Você é chamado a ser discípulo missionário"

› ESTREIA 2013:
Como Dom Bosco educador, ofereçamos aos jovens o evangelho da alegria 
mediante a pedagogia da bondade



› DOM BOSCO
HOJE
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12+1: Como se sentiu chamada a ser 
Salesiana Cooperadora? 
Graziela: Cresci em um ambiente 
salesiano, fiz experiência em um 
Oratório, a minha ação pastoral foi 
com os Salesianos, fui uma adoles-
cente livre e feliz. Sempre tive por 
perto amigos da alma (os padres). 
Portanto o chamado sempre foi fei-
to, ser Salesiana Cooperadora foi a 
minha resposta. Hoje quero ser um 
Oratório para os jovens.
12+1: Como foi participar do curso 
de Salesianidade em Quito?
Graziela: Senti-me um fruto ama-
durecendo. Dom Bosco é fascinan-
te. O curso favoreceu compreender 
o itinerário histórico da vida dele. 
Conhecê-lo e amá-lo como funda-
dor, pai e mestre facilita assimilar e 
transmitir os valores fundamentais 
de nossa identidade salesiana.
12+1: Que mensagem você deixa 
para aqueles que pensam em ser 
Salesianos Cooperadores?
Graziela: Ser Salesiano Cooperador 
é caminhar com a juventude onde 
ela estiver: na sua casa, na igreja, 
no seu trabalho, na vizinhança. So-
nhamos com um mundo melhor 
que só se fará com uma juventude 
bem amada e bem educada. Venha 
fazer essa experiência com a gente 
e você descobrirá o quanto vale a 
pena VER no jovem a face de Deus.

Entrevista com Graziela Gonçalves, 
Salesiana Cooperadora de Porto Velho 

› TEMA EM FOCO:
JMJ Rio 2013

A Jornada Mundial da Juventude 
é o maior evento evangelizador total-
mente voltado para a juventude cató-
lica. Trata-se de uma série de eventos 
promovidos durante uma semana 
que tem como objetivo estimular a 
Fé dos participantes e sensibilizá-los 
para a necessidade de serem prota-
gonistas, em seus países, da cultura 
da paz, da justiça e da fraternidade. 

Na programação da JMJ constam 
várias atividades, as principais são as 
catequeses, organizadas por grupos 
de países que falam o mesmo idioma 
e dinamizados por bispos especial-
mente convidados para tal finalidade. 
O encontro da juventude com o papa 
é o ponto alto da JMJ.

A JMJ já tem uma significativa his-
tória. Em 1984, na Praça São Pedro, 
no Vaticano, aconteceu o Encontro 
Internacional da Juventude com o 
papa João Paulo II; era por ocasião do 
Ano Santo da Redenção. Simpatizan-
te dos grandes eventos mundiais, o 
papa entregou aos jovens uma Cruz 
que se consagrou como símbolo prin-

› Pe. Antônio de Assis Ribeiro (Pe. Bira), 
vice-inspetor e coordenador de pastoral

cipal da JMJ. O ano seguinte, 1985, 
foi declarado Ano Internacional da 
Juventude pelas Nações Unidas. Foi 
neste ano que o mesmo papa “insti-
tucionalizou” a Jornada Mundial da 
Juventude manifestando assim seu 
grande carinho para com os jovens.

A JMJ Rio 2013 tem como tema: 
"Ide e fazei discípulos entre as na-
ções!" (cf. Mt 28,19). Na carta con-
vocatória o papa Bento XVI convida 
os jovens participantes a serem ver-
dadeiros evangelizadores dos outros 
jovens. Mas para serem missionários 
dos outros jovens devem fazer a ex-
periência de um profundo encontro 
com Cristo para conhecê-lo e amá-lo. 
Nessa empreitada missionária os jo-
vens são chamados a usarem todos 
os meios possíveis que a tecnologia 
nos oferece para evangelizar, em um 
“continente digital” onde há grande 
urgência de evangelização.  

A JMJ, portanto, não é experiên-
cia de turismo, por isso é necessária 
uma séria preparação. A postura 
que se espera é aquela de responsa-
bilidade, engajamento eclesial, ale-
gria, entusiasmo, disponibilidade, 
união, respeito ao grupo e às nor-
mas, abertura e serenidade diante 
dos imprevistos, solidariedade, cria-
tividade, firmeza de ânimo, vontade 
de aprender...

A todos os grupos das obras sale-
sianas que estão se preparando para 
JMJ, desejo uma feliz e séria continu-
ação da formação. Sem dúvida, para 
quem for com espírito de peregrino, 
será um evento marcante! Que a JMJ 
no Brasil reforce nos jovens a cons-
ciência de serem cada vez mais au-
tênticos discípulos missionários de 
Jesus Cristo. 



01. Juventude salesiana da área do 
Pará no evento “Jovens.com” da 
Arquidiocese de Belém, em prepa-
ração à JMJ 2013 (10/03/2013). 02. 
As Salesianas Cooperadoras Grazie-
la Gonçalves e Nair Reis, com o Pe. 
Josué Nascimento na conclusão do 
I Módulo de Docência em Salesiani-
dade (Quito/Equador). 03. Salesianos 
da área de Manaus acolhem o Pe. Fi-
liberto González, Conselheiro Geral 
para Comunicação Social em sua visi-
ta à inspetoria (28/02 à 03/03/2013). 
04. Jovens salesianos de até cinco 
anos de ordenação presbiteral ou vo-
tos perpétuos participam do “Quin-
quênio” em Belo Horizonte/MG. Na 
foto os jovens padres de nossa inspe-
toria (04 à 08/03/2013). 05. Noviços 
Salesianos encenam via-sacra (Indá-
polis/MS - 29/03/2013). 06. Jovens 
da Paróquia São Miguel Arcanjo, em 
Iauareté, encenam Via-sacra na sex-
ta-feira santa (29/03/2013).

› FATOS E FOTOS:
   A alegria salesiana estampada no rosto

› 03

› 04

› 05 › 06
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01. São José Operário
06. São Domingos Sávio
11. Dia Missionário Salesiano
19. Pentecostes
24. Solenidade de Nossa Senhora Auxi-
liadora (Padroeira de Porto Velho)
25. Encontro Vocacional/Manicoré
25. Manifestação Mariana da Família 
Salesiana/Manaus
26. Aniversário de Dom Alberto Taveira, 
arcebispo de Belém.
26. Encontro Vocacional/Pará
30. Corpus Christi

› CALENDÁRIO:
Com Dom Bosco dia-a-dia

› CONTATOS:
Os salesianos mais próximos de você

› EQUIPE 12+1:
Informativo Vocacional

/maio

/junho
01. Arraiá da Família Salesiana/
Porto Velho

MANAUS: Pe. José Benedito Castro - benecastro@isma.org.br 

PARÁ: Pe. Gilson Araújo - gilson@isma.org.br

RIO NEGRO: Pe. José Francisco - josefrancisco@isma.org.br

RONDÔNIA: Pe. Antônio Carlos - antoniocarlos@isma.org.br

› CONVITE

“ Deus nos chama 
através da vida das 
pessoas! ”  

“Coloque-se nas mãos de Deus, 
de um bom guia espiritual, sirva a 
comunidade, faça o bem, reze e aos 
poucos você compreenderá qual o 
projeto do Senhor para sua vida.”  
Venha ser Salesiano de Dom Bosco!

› Pe. Francisco Alves de Lima
Inspetor da Inspetoria São
Domingos Sávio

Acesse também nossa biblioteca 
virtual e confira as publicações 
desenvolvidas pela Inspetoria:

isma.org.br/biblioteca-digital
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07. Sagrado Coração de Jesus
14. Encontro Vocacional/Pará
23. 8ª Jornada de Espiritualidade 
da Família Salesiana/Manaus

6 de maio

Viva o Patrono de nossa inspetoria!

24 de Maio

NoSSA SENhoRA AuxiLiADoRA
Mãe e Mestra!


