
Juventude

Conselho Interinspetorial AJS Nordeste 2022

Espiritualidade salesiana
entre os jovens
Com informações das equipes inspetoriais de Comunicação

A Estreia 2022 e a celebração do quarto centenário de morte de São

Francisco de Sales inspiraram várias ações para propagar a espiritualidade

salesiana em meio à juventude. Conheça algumas dessas iniciativas!

Entre as inúmeras atividades da Família Salesiana relacionadas à Estreia 2022 e à

espiritualidade de São Francisco de Sales, ganham destaque algumas que têm os

jovens como foco e, inclusive, como protagonistas das ações. 

“O coração de São Francisco Sales”
Inspirada pelo texto da Estreia, que motiva a conhecer a história e a

espiritualidade de São Francisco Sales, a Pastoral Juvenil Salesiana da Inspetoria

São João Bosco lançou o projeto “O coração de São Francisco Sales”, que tem como

objetivo divulgar, diariamente, as re�exões desse santo nos canais de

comunicação da inspetoria.

Segundo João Paulo e Bruno Caetano, salesianos em formação e responsáveis

pelo projeto, o processo de seleção das frases ocorreu da seguinte forma:

inicialmente, foram escolhidos alguns dos escritos de São Francisco de Sales ou

trechos de livros que o citam. Dentre as frases autorais, eles optaram pelas que

consideraram mais interessantes trazer a público. 

De acordo com João e Bruno, a frase que mais chamou a atenção durante a

pesquisa foi: “No mundo é necessário que aqueles que se entregam à prática da

virtude se unam por uma santa amizade, para mutuamente se animarem e

conservarem nesses santos exercícios”, porque faz parte da vocação salesiana

viver e trabalhar juntos em vista da promoção do Reino de Deus.

Acompanhe as re�exões de São Francisco de Sales, diariamente, no Facebook da

Inspetoria São João Bosco e no Instagram da Pastoral Juvenil Salesiana.

Faislândia 2022

26ª edição da Faislândia
Outra iniciativa realizada este ano que merece destaque é a 26ª edição da

Faislândia, promovida durante o mês de janeiro pelo Circo Social da Obra Social

Dom Bosco de Itaquera, SP. A programação, durante o período de férias escolares,

envolveu crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses em brincadeiras e

atividades com foco na cultura, na produção de artesanato, no esporte, na arte e

na música. 

Este ano, o tema gerador foi a Estreia 2022 do Reitor-mor, padre Ángel Fernández

Artime: “Fazei tudo por amor, nada por força”. Partindo dessa temática única, as

brincadeiras, vivências e atividades foram pensadas de acordo com os interesses

e expectativas de cada faixa etária.

Conselho Interinspetorial da AJS 
Na região Nordeste, a espiritualidade de São Francisco de Sales inspirou a

reunião do Conselho Interinspetorial da Articulação da Juventude Salesiana

(AJS), realizado em João Pessoa, PB, nos dias 2 e 3 de março. 

Depois de dois anos sendo feita no formato on-line, a atividade voltou ao formato

presencial e reuniu as equipes de comissões da AJS Nordeste das inspetorias São

Luiz Gonzaga (SDB) e Maria Auxiliadora (FMA) para que, juntas, avaliassem os

passos dados pelo Conselho Interinspetorial e traçassem metas para 2022.

O tema de formação dos conselheiros foi a Estreia do Reitor-mor: “Fazei tudo por

amor, nada por força”. O momento foi um espaço aberto para a troca de

experiências, a partir das vivências de cada Articulação local. 

Entre as ações das duas inspetorias de�inidas para este ano estão a realização de

encontros de formação regionais, o Festival da Juventude Salesiana e a

comemoração dos 150 anos do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. A ideia é

que, de forma conjunta, os jovens possam vivenciar os momentos e conhecer

outras realidades a partir da atividade salesiana ofertada.

Madrugada Jovem

Madrugada Jovem 2022
Já na região Norte, a Estreia 2022 foi o tema para a Madrugada Jovem, realizada

nos dias 26 e 27 de fevereiro pela Paróquia Salesiana São José Operário-Leste, de

Manaus, AM. O evento contou com a presença de jovens da paróquia e de outras

comunidades da capital amazonense para momentos de oração, celebração,

o�icinas temáticas e apresentações culturais.  

O pátio da matriz foi tomado pela animação dos jovens que exalaram alegria em

apresentações culturais, dançando e cantando músicas temáticas. De volta ao

espaço da igreja, foi realizada a ‘Roda de conversa fé e vida”, na qual o padre José

Ivanildo respondeu a diversas perguntas dos jovens. Finalizando o momento

temático, houve adoração eucarística e os participantes foram para o pátio para

um oratório livre com diversas modalidades.

Escola de Salesianidade

Observatório Salesiano de Juventudes
Direções salesianas e executivas, coordenações de projetos e equipe inspetorial

de Pastoral Juvenil da Inspetoria São Pio X se reuniram, entre os dias 10 e 12 de

maio, na Casa Santa Teresa, em Porto Alegre, RS, para o curso sobre a

Espiritualidade em São Francisco de Sales. Promovido pelo Observatório

Salesiano de Juventudes, este foi o primeiro dos cursos ofertados pela chamada

Escola de Salesianidade, que tem como objetivo ser um espaço de referência

formativa da Inspetoria.

O curso teve como foco o aprofundamento da salesianidade a partir da

espiritualidade de São Francisco de Sales, como forma de alimentar,

constantemente, a paixão e a identi�icação com o carisma nos gestores e

lideranças salesianas.

Assessorados pelo padre Tarcízio Paulo Odelli, SDB, estudioso de São Francisco

de Sales e uma das referências no tema, os participantes �izeram uma imersão ao

contexto histórico da época, traços biográ�icos, raízes fundamentadoras e

espiritualidade do santo bispo de Genebra, doutor da Igreja e patrono da Família

Salesiana.
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