
Ser Salesiano
é uma opção de vida!

É seguir Jesus Cristo
nos passos de 

Dom Bosco
no cuidado

pastoral dos jovens.

São João Bosco, Pai e Mestre da juventude,
dócil aos dons do Espírito
e aberto às realidades do teu tempo
foste para os jovens, sobretudo humildes e pobres,
um sinal do amor e da predileção de Deus.

Sê nosso guia no caminho de amizade 
com o Senhor Jesus,
para podermos perceber nele 
e no seu Evangelho o sentido da nossa vida 
e a fonte da verdadeira felicidade.

Ajuda-nos a corresponder com generosidade
à vocação que recebemos de Deus,
para sermos na vida cotidiana 
construtores de comunhão,
e, em comunhão com a Igreja inteira,
colaborarmos com entusiasmo,
na edificação da civilização do amor.

Obtém-nos a graça da perseverança
na vivência da vida cristã em grau elevado,
segundo o espírito das bem-aventuranças;
e faze com que,
guiados por Maria Auxiliadora,
possamos encontrar-nos um dia contigo
na grande família do céu. 
     Amém.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

Av. 31 de Março, 435 - DomCabral
CEP 30535-000 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 2103-1200
ssov@salesiano.br
vocacional.salesiano.br



é ser um religioso consagra-
do, PADRE ou IRMÃO

pautado no tripé da peda-
gogia de Dom Bosco:

Razão, Religião e Amor. 
É educar-evangelizando e

evangelizar-educando.

Os jovens são o campo es-
pecífico de nossa missão na 

Igreja.

Os Salesianos de Dom Bosco, co-
nhecidos pela sigla SDB (em latim 
Salesiani Domini Bosci), estão pre-
sentes em mais de 130 países, nos 
cinco Continentes. Suas obras são 
agrupadas por regiões, inspetorias 
e presenças locais.

São milhões de jovens, atendidos 
todos os dias em obras sociais, es-
colas, universidades, missões e pa-
róquias.

Um gigantesco movimento de pes-
soas que promovem a educação, a 
assistência social e a evangelização 
dos jovens em todo o mundo.

Missão
Ser sinais e portadores 
do amor de Deus aos 

jovens, especialmente 
os mais pobres.

Quem  somos?

“Deus colocou-nos
no mundo 

para os outros”
(Dom Bosco)

Ser Salesiano

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida!”
(Jo 14,6)


