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Caros amigos!

Encerramos há pouco o mês vo-
cacional, mês em que celebramos 
com entusiasmo o aniversário de 
nosso Pai e Fundador, Dom Bosco. 
Somos todos convidados a contem-
plar a vida como dom e graça de 
Deus, e com ela e por ela dar res-
posta ao grande chamado que Deus 
nos faz, torná-la expressão da von-
tade de Deus.

“Medem-se as pessoas não pe-
las ideias que tem, mas pelo ideal 
que assumiu” (Pe. Zezinho). Com 
essa expressão, queremos realçar a 
grandeza da vida e vocação de São 
João Bosco e o prolongamento de 
sua vida nos salesianos e jovens de 
hoje. O santo sonhador, capaz de 
olhar o horizonte, de ver o futuro, 

que assumindo a vida como dom e 
graça de Deus, se entrega aos jo-
vens sendo sinal do amor e da pre-
sença de Deus na vida deles. Hoje, 
nós, Família Salesiana, somos to-
dos convidados a ser como Dom 
Bosco, a vivermos o mesmo ideal 
a serviço dos jovens.

Os jovens são os grandes protago-
nistas da vida, a certeza do futuro, 
a pupila dos olhos de Dom Bosco, 
a juventude é o centro de nossa 
missão de educadores pastores. Em 
sintonia com o ideal carismático, 
somos convidados com os jovens a 
fazer reflorescer a devoção a Nossa 
senhora Auxiliadora, tão aprecia-
da por Dom Bosco e que o levou 
a fundar a Associação de Maria 
Auxiliadora (ADMA). Assim tam-
bém, está surgindo entre nós a pri-
meira ADMA jovem que, como 
centro da entrega da vida de Dom 
Bosco, quer irradiar no seio das fa-
mílias a devoção a Nossa Senhora 
Auxiliadora.
Em 2016, estamos celebrando o 
ano santo da misericórdia e cele-
bramos a Jornada Mundial da Ju-
ventude. O Papa Francisco exor-
ta os jovens e todos os cristãos a 
viver a misericórdia e com amor. 
Celebrando a vida como primeiro 
chamado vocacional, possamos 
torná-la expressão do grande amor 
de Deus, vivamos a vida com o 
coração, sejamos misericordiosos 
como o Pai.

A vida do Pe. Rodolfo confirma a 
cada filho e filha de Dom Bosco a 
beleza do amor a Deus, na entrega 
da própria vida pela vida dos po-
vos indígenas. Assumindo a vida 
missionária, assume a no grau 
mais alto, entregando-a, por amor 
a Deus, a Jesus Cristo, aos jovens e 
aos povos indígenas. Esse mesmo 
ideal de Dom Bosco, expresso na 
vida do Pe. Rodolfo, prolonga-se 
na entrega de muitos e tantos ou-
tros jovens que nos dias de hoje, 
estão a entregar a própria vida 
abraçando a vocação missionária, 
como os jovens Joseph Tran Van 
Lich e Beatus Volkmar Tola, sa-
lesianos jovens que deixaram sua 
terra, seu lar, sua gente, para viver 
a sua vida e vocação missionária na 
Missão Salesiana de Mato Grosso.

Queridos jovens, vivamos a aven-
tura do espírito, cuidemos de nos-
sa vida interior! O Papa Francisco 
na JMJ os convidou a viver a vida 
com amor, a não perder a liberdade 
com coisas fúteis. A Jornada Sale-
siana da Juventude nos impulsiona 
a viver a misericórdia, a fazermos 
essa aventura do espírito, da inte-
rioridade. A viver a vida, como ex-
pressão da graça e da presença de 
Deus.

Com afeto,

Pe. Adalberto Alves
Vice-Inspetor
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Grupo de Campo Grande irá formar a primeira 
ADMA Jovem do Brasil

Um grupo composto por 29 jovens 
da Paróquia Nossa Senhora Auxi-
liadora, de Campo Grande (MS), 
iniciou o processo de formação 
da primeira Associação de Nos-
sa Senhora Auxiliadora (ADMA) 
compostas somente por jovens – a 
ADMA Jovem. 

A iniciativa, pioneira no Brasil, 
teve início a partir de um encontro 
realizado em abril deste ano com 
o Animador Espiritual Mundial da 
Associação de Maria Auxiliadora, 

Pe. Pierluigi Cameroni, e foi ofi-
cializada com uma celebração de 
envio dos jovens que aceitaram a 
proposta para um processo de for-
mação com duração de um ano. O 
grupo é composto por participantes 
do movimento Terço Jovem e é 
acompanhado pelo padre Edmilson 
Tadeu Canavarros, pároco da Paró-
quia Nossa Senhora Auxiliadora.

Conforme o regulamento da as-
sociação, o principal objetivo do 
grupo será o de irradiar no mundo 

a devoção a Nossa Senhora, vene-
rada com o título de Auxiliadora.

Para a Tamara Nicoletti da Mata, 
19 anos, participar da formação da 
primeira ADMA Jovem do Brasil 
é uma grande conquista. “Somos 
jovens participantes de uma paró-
quia salesiana, amamos Dom Bos-
co, e fazer o desejo dele se tornar 
realidade é uma grande alegria e 
realização para nós. Rezamos o 
terço, fazemos missões de evan-
gelização nas casas dos morado-

res ao redor de nossa paróquia, 
pertencemos a uma paróquia com 
o nome de Nossa Senhora Au-
xiliadora, e agora fazer parte da 
ADMA Jovem é mais uma forma 
de demonstrarmos nossa devoção 
a Nossa Senhora, e através dela 
podermos seguir os passos de Je-
sus”, declarou a jovem.

Foto: Weslley Gonçalves

Pe. Tadeu Canavarros em 
formação com os membros 

da ADMA Jovem
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Participar da Jornada Mundial da 
Juventude é o sonho de milhares 
jovens católicos ao redor do mun-
do. Neste ano, em que o evento foi 
realizado na Cracóvia (Polônia) 
entre 26 e 31 de agosto, a Paró-
quia Nossa Senhora da Guia – de 
Cuiabá (MT) – patrocinou a parti-
cipação de 14 jovens por meio do 
fundo de solidariedade e de promo-
ções e eventos realizados em todas 
as comunidades da paróquia.

Segundo o pároco, Pe. Osvaldo 
Scotti, cada comunidade contribui 
mensalmente com 10% das arreca-
dações com o dízimo e ofertas para 
o fundo, que é destinado ao finan-
ciamento de projetos paroquiais. 
“A ideia de enviar os jovens à JMJ 
surgiu como um presente por oca-
sião da comemoração do Bicente-
nário de Nascimento de Dom Bos-
co, celebrado em 2015”, explicou. 
Assim, o jovem mais atuante na 
Pastoral Juvenil de cada uma das 
14 comunidades da paróquia teve 
a oportunidade de participar do 
maior evento da juventude católi-
ca no mundo. Além deles, outros 
oito jovens da paróquia puderam 

comparecer à JMJ com recursos 
próprios. 

Ao final da jornada, eles emba-
laram em um passeio por lugares 
santos de Roma, Turim e Morne-
se, estes últimos que são os ber-
ços da espiritualidade salesiana. 

Os jovens foram acompanhados 
pelos salesianos Irmão Gabriel 
Aragão e Diácono Euller da Silva.

Os catequistas itinerantes respon-
sáveis pelo Caminho Neocatecu-
nenal no Mato Grosso levaram à 
JMJ outros 14 jovens do movi-
mento que participam da Paró-
quia São Gonçalo do Porto, tam-
bém de Cuiabá. Os recursos para 
participação no evento mundial 
vieram de várias campanhas de 
arrecadação nas comunidades e 
da ajuda espontânea de alguns pa-
roquianos. “Vimos o quanto Deus 
foi misericordioso desde o início 
dos preparativos desta jornada”, 
ressaltou o coordenador da Pas-
toral da Comunicação (Pascom), 
Marcos José Rodrigues Pereira.

Fundo da
 solidariedade garante 

a participação de 
jovens na

 Jornada Mundial
 da Juventude

Foto: Ir. Gabriel Aragão, sdb

Jovens das paróquias salesianas de Cuiabá
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A Jornada Mundial da 
Juventude foi um momen-
to incrível na minha vida, 

me fez refletir sobre a 
forma como eu estou 

vivendo. Percebi durante 
a catequese, que preciso 

me doar mais para a 
Igreja e acreditar mais 

em Deus. Foram momen-
tos de superação de dor 
e de limites, convivência 
com diversas persona-
lidades a descoberta 
de alguns dons, como 

a paciência. Aprendi a 
ouvir mais o outro, pensar 
mais no outro, a conviver 
em grupo. Foi mágico e 

encantador. Sensação 
quase que indescritível. 

Valeram todos os es-
forços realizados para 

chegar até a JMJ. Cassia Janne 
Nonato da Costa

JUVENTUDE 
SALESIANA NA JMJ

A Jornada Mundial da 
Juventude na Cracóvia 

foi um presente de Deus. 
Nesta jornada pude co-

nhecer lugares e vivenciar 
vários momentos fortes 

de renovação da Fé. Fui 
com o objetivo de reno-
var a minha fé em Deus 
e viver sua misericórdia, 
e isso foi concretizando 

a cada dia que se inicia-
va nesta peregrinação, 

Deus ia manifestando nas 
mensagens dadas pelo 
Papa Francisco, a cada 

Eucaristia celebrada, nas 
motivações dos catequis-
tas, nas laudes e testemu-
nho das experiências dos 

irmãos, tudo isso contri-
buiu para o crescimento 
do grupo e para o meu 

crescimento na fé. 
Douglas Gomes

 da Silva
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AJMJ foi uma experi-
ência incrível, mais que 
uma experiência de 
fé, uma experiência 
de amor. É lindo ver 
a juventude de todo 
o mundo reunida por 
um único objetivo, que 
era mergulhar ainda 
mais em Jesus Cristo. 
Posso dizer que vivi os 
melhores momentos da 
minha vida até agora. 
Os obstáculos existiram 
e as dificuldades supe-
ramos. Era uma “ba-
gunça de línguas”, mas 
no fim tudo se resolvia, 
afinal, todos falavam 
a mais bonita de todas 
as línguas: a língua do 
amor!

Osmar Teodoro Pedro 
Filho

Nesta jornada pude viver 
vários momentos, vários 
acontecimentos e cada um 
deles me tocou de um jeito. 
O momento que mais me 
tocou e que pude ver Cristo 
comigo foi em Jasna Góra, 
onde pude fazer um pedido 
impossível à Virgem Maria. 
Eu não sabia o que pedir e 
ela como guiou o meu co-

Essa peregrinação para 
mim foi sentar no colo de 
Deus. Foi redescobrir que o 
pecado traz a morte, so-
mente Cristo pode trazer 
a verdadeira felicidade. 
Descobri quão grande é a 
obra que Deus fez ao me 
escolher para estar no cami-
nho neocatecumenal. Fez-me 
ver como eu era uma jovem 
aposentada. Agora Deus me 
convida a anunciar, a gritar 
ao mundo que Deus é per-
feito e a gritar que o demô-
nio não é nada, que Deus 
me ama como sou. Nessa 
peregrinação confirmei a 
minha vocação, sinto um 
chamado grande ao matri-
mônio santo, aberto à vida 
e a transmitir a fé aos meus 
filhos como a que recebi dos 
meus pais. É indescritível a 
maneira como sentimos Deus 
passar. Com alegria em meu 
rosto posso testemunhar a 
experiência do Cristo Ressus-
citado.

Gabriela Gomes dos 
Santos

ração, me iluminou para eu 
pedir pela minha vocação, 
principalmente a primeira 
vocação que é ser cristã. 
Outro momento marcante foi  
o encontro vocacional com 
200 mil jovens do Caminho 
Neocatecumenal, no qual 
testemunhei o milagre de ver 
3,1 mil rapazes se colocarem 
disponíveis ao sacerdócio e 

4 mil moças para o convento 
de clausura. Tudo isso é fruto 
da fé recebida de nossos 
pais! Em tudo o que vivi na 
JMJ, senti a presença de Cris-
to. Por isso, eu agradeço por 
fazer parte da nossa Santa 
Igreja Católica! Peregrinar é 
amar! Viva o Papa! E vamos 
ao Panamá!

Júlia Gomes dos Santos
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É muito bonito ver a 
Igreja viva e saber 

que ela tem um futuro. 
A jornada é tão bela 
pelo fato de se reuni-
rem tantos jovens por 
uma única razão, isso 
nos fortalece porque 

sabemos que não 
estamos lutando sozi-

nhos.

A JMJ foi uma expe-
riência da misericórdia 
do Senhor. Foram dias 

de muita graça ao lado 
de milhares de jovens. 
Além de participar da 
JMJ, estar nas igrejas 
salesianas e conhecer 
o Colle Dom Bosco, foi 

de extrema importância 
para a juventude, pois 
esses lugares exalam 
tranquilidade e paz.

Matheus Benedito 
de Arruda e Silva Kelly Romão de Souza

A JMJ 2016 foi para 
mim viver verdadeira-
mente o Ano da Mise-
ricórdia em apenas 17 

dias. Todo o esforço, 
cansaço e dores, se trans-

formaram em alegria 
em Deus. Lá eu pude ver 
o quanto ele é bom e o 
quanto sou feliz de ser 

uma jovem e em meio a 
esse mundo turbulento, 
conseguir e querer es-

tar no caminho dele. Eu 
aceitei essa oportunidade 

de querer todos os dias 
testemunhar que ele Res-

suscitou e vive em nosso 
meio!

Beatriz Veiga

Ajornada é uma forma 
de encontrarmos irmãos 

e irmãs do mundo todo e 
temos a certeza de que a 
nossa religião é a mesma, 
que a nossa fé, indepen-
dente de qualquer canto, 
é a mesma. É a fé no Pai, 
no Filho e no Espírito San-
to. Viver este momento é 
algo que não pode ser 

descrito. É fantástico. Que 
todos possam acima de 

tudo renovar a fé e rezar 
cada vez mais por toda a 

humanidade. Paz e bem 
jornadistas!

Marynna Ramos
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Ao celebrar os 40 anos do martírio 
do salesiano Pe. Rodolfo Lunke-
nbein e do índio da etnia Bororo, 
Simão Cristino Koge Kudugodu 
(Simão Bororo), a Missão Sale-
siana de Mato Grosso introduziu 
o pedido oficial da causa dos már-
tires, seguindo as orientações do 
Postulador Geral para as Causas 
dos Santos da Congregação Sale-
siana, Pe. Pierluigi Cameroni.

No dia 3 de junho, o Reitor-Mor 
da Congregação Salesiana, Pe. Án-
gel Fernández Artime, confirmou 
o início do processo de martírio 
em carta enviada ao presidente da 
MSMT.  “Com alegria comunico 
que a nossa Sociedade Salesiana 
de São Francisco de Sales se cons-
titui como autora na promoção da 

causa de martírio do Pe. Rodolfo 
e de Simão Bororo, assumindo as 
suas responsabilidades morais e 
econômicas junto à competente 
diocese de Bar-
ra do Garças 
e a Congrega-
ção das Causas 
dos Santos em 
Roma”, escre-
veu o Reitor-
-Mor.

Para o presiden-
te da MSMT, 
Pe. Gildásio 
Mendes, o iní-
cio desse pro-
cesso é de gran-
de importância 
neste momento 

Congregação 
Salesiana 

inicia a causa 
de martírio de 

Pe. Rodolfo 
Lunkenbein e 

de Simão 
Bororo 

histórico de mudanças na socieda-
de e na Igreja e de desafios na pro-
moção da vida, da fé, dos valores 
humanos e cristãos. 

A celebração dos 40 anos e a 
confirmação do Reitor-Mor de que a 
congregação assume como autora da 
causa de martírio convidam-nos a re-
fletir seriamente sobre a radicalidade 
da nossa fé, da nossa opção fundamen-
tal e fiel a Jesus Cristo e sobre nosso 
compromisso incondicional com o Reino 

de Deus a serviço dos outros.

Pe. Gildásio Mendes, sdb

Foto:  Mayara Moura

Celebração do martílio do Pe. Rodolfo e 
Simão Bororo, em Meruri (MT)
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“Jovens na Aventura do Espírito:  Misericórdia e Missão” é o tema 
da  Jornada Salesiana da Juventude 2016

A história dos mártires é relatada em 
uma publicação especial disponível no 

www.missaosalesiana.org.br

com artigos, depoimentos, cartas, 
fotografias e crônicas da comunidade 

salesiana de Meruri.

Misericórdia, voluntariado e mis-
são. Esses três termos foram bas-
tante comentados na terceira edição 
do maior encontro da Juventude da 
Missão Salesiana de Mato Grosso 
(MSMT), que foi realizado entre 
os dias 19 e 21 de agosto, com a 
presença de mais de 300 jovens no 
Colégio Salesiano Dom Bosco – 
em Campo Grande (MS). 

O encontro foi aberto com músi-
ca, apresentações culturais e uma 
missa presidida pelo presidente 
da MSMT, Pe. Gildásio Mendes. 
Inspirado no Ano Santo da Mise-
ricórdia, nessa edição da JSJ abor-
dou o tema “Jovens na Aventura do 

Espirito: Misericórdia e Missão” e 
o lema “Misericordiosos como o 
Pai“. Houve palestras sobre Volun-
tariado e Missão Juvenil com o Pe. 
Tiago Eliomar, sdb; Ano Jubilar 
da Misericórdia com a Irmã Cláu-
dia Regina Ribeiro e a respeito da 
Estreia do Reitor-Mor “Com Jesus 
percorramos juntos a aventura do 
espírito”, com o Pe. Aldir da Silva, 
sdb.

A celebração em ação de graças 
pelo encontro foi presidida pelo 
novo Delegado Inspetorial para 
Pastoral Juvenil Salesiana, Pe. 
Wagner Luiz Galvão.
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A Coordenadora de Pastoral da 
Inspetoria Santa Catarina de Sena, 
de São Paulo (SP), Irmã Cláudia 
Regina Ribeiro, foi uma das con-

O que o tema “Jo-
vens na aventura do 
Espírito: Misericór-

dia e Missão” propõe 
aos jovens que buscam 

a Cristo no estilo salesiano?

Acredito que esse tema propõe aos 
jovens diversas coisas, entre elas, 
um Projeto de Vida, voltado ao 
bem do próximo; propõe uma vida 
de maior interioridade e espiritua-
lidade, proporcionando aos jovens 
estarem bem consigo mesmos e fa-
zer também o bem ao próximo.

Como o jovem cristão 
pode exercitar a mi-
sericórdia no seu dia 
a dia?

Penso que atualmente a 
frase de Laura Vicuña, nossa beata 
salesiana, nos ajuda a responder a 
essa pergunta e é um testemunho 
para os nossos jovens. Laura Vicu-
na, não só dizia, mas também vi-
via: "Não quero passar indiferente 
por ninguém". Também as obras 
de misericórdias corporais e espiri-
tuais que o Papa nos apresenta, são 
ações concretas e muito possíveis 
de qualquer pessoa realizar.

Quais experiências 
deste Ano Santo os 
jovens devem levar 
para a vida deles?

Creio que cada jovem, segundo a 
sua história de vida, segundo a sua 
abertura ao Espírito Santo, poderá 
fazer uma experiência muito per-
sonalizada deste ano Santo, mas, 
ao mesmo tempo nenhum de nós 
podemos deixar passar este ano 
EXTRAORDINÁRIO, de forma 
ordinária, comum, devemos estar 
abertos, buscar a entender o que 
é a misericórdia, como podemos 
fazer dela um compromisso muito 
concreto no nosso cotidiano e não 
apenas belas palavras sobre frater-
nidade, caridade.

O que se espera que 
os participantes da 
Jornada Salesiana 
da Juventude trans-

mitam para a Igreja 
para toda a sociedade a partir da 
visão da Estreia do Reitor-Mor e 
das experiências partilhadas no 
encontro? 

Entramos para um encontro sempre 
desejando sair um pouco melhor, 
mais enriquecido com as partilhas 
e por que não dizer, mais santo. 
Jovens mais santos, penso que é o 
que a Igreja precisa, santos que, a 
exemplo do nosso Papa Francisco, 
estejam em saída, que se coloquem 
a serviço dos mais necessitados, 
que lutem por justiça e, sobretudo, 
que vivam a misericórdia com o 
próximo, como nos mostra a pará-
bola do Bom Samaritano.

1

2

3

4

Ir. Cláudia 
Regina 
Ribeiro, 
FMA

vidadas da Jornada Salesiana da 
Juventude e ministrou aos jovens 
uma formação sobre o Ano Jubilar 
da Misericórdia. Confira na entre-

vista o que ela indica à juventude 
para a prática diária do perdão e da 
misericórdia:

Nasceu no dia 4 de julho de 1973 em São José dos 
Campos (SP), entrou para a Congregação das Filhas 
de Maria Auxiliadora aos 19 anos e professou-se 
como religiosa aos 23 anos, no Colégio de Santa Inês 
(SP), em 21 de janeiro de 1996. 

Possui graduação em Psicologia pelo Centro Univer-
sitário Salesiano de São Paulo (Unisal) e especiali-
zações em Espiritualidade Juvenil Salesiana pela 
Facultá Auxilium (Roma); em Pastoral Escolar pela 
Universidade Católica de Brasília (UCB), modalida-
de virtual, e pelo Instituto de Pastoral Juvenil (IPJ) 
de Porto Alegre- RS, no qual participou do curso de 
assessores de jovens.
 
 Atuou como professora, coordenadora de turma e 
coordenadora de pastoral nos colégios do Carmo, de 
Guaratinguetá (SP); Santa Inês, São Paulo (SP) e no 

Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Foi diretora 
da comunidade e da obra social Casa do Purís-

simo Coração de Maria, Guaratinguetá. Em 
2014 assumiu a coordenação inspetorial 

da Pastoral Juvenil.
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A Inspetoria Salesiana de Campo 
Grande é missionária desde as suas 
origens. Nas terras mato-grossen-
ses desembarcaram, em 1894, cin-
co salesianos que logo iniciaram 
suas atividades em meio aos terri-
tórios indígenas. Mais de cem anos 
já se passaram, e o trabalho missio-
nário continua sendo a identidade 
da Inspetoria, trazendo de longe 
consagrados para levar o carisma 
de Dom Bosco às mais diversas 
realidades. Entre eles estão os ti-
rocinantes Beatus Volkmar Tola 
e Tran Van Lich e o padre Guerry 
Hermilton Voltaire, que partilham, 
nesta edição, suas experiências 
missionárias: 

Missionários do amor
e da misericórdia

Cheguei à Inspetoria Salesia-
na de Campo Grande há dois 

anos, quando comecei a aprender 
sobre a cultura e a vida dos povos 
indígenas. Participei de festas, li 
livros e estudei a língua deles. Atu-
almente, na comunidade salesiana 
de Primavera do Leste (MT), faço 
visitas às famílias e entrego a co-
munhão aos doentes e idosos. Or-
ganizei pequenos oratórios, onde 
ofereço aulas de inglês e brinco 
com as crianças. 

A força da vocação é força da vida 
espiritual, por isso, para seguir a 
minha vocação, eu vivo em oração. 
É preciso viver em oração, rezo a 
cada dia para conversar com Jesus 
e saber o que é vontade de Deus 

para mim. Um minutinho antes de 
dormir e antes de levantar, é ne-
cessário dizer "obrigado" a Deus. 
A vida missionária me ajudou a 
descobrir a face de Jesus na minha 
vida e mudar minha vida juntos 
com a dos povos. 

Para os jovens que desejam seguir 
o mesmo caminho vocacional digo 
que não se pode dar aquilo não 
tem. É necessário aprender, desco-
brir sobre Deus e encontrar-se com 
Ele em oração. Não tenha medo! 
Somos humanos e temos os nossos 
limites, o que não podemos fazer 
o espírito santo fará por nós. Deus 
sabe do que precisamos, então abra 
o seu coração e deixe o Espírito 
Santo agir.

Nome: Joseph Tran Van Lich (Tirocinante)
Idade: 28 anos
Naturalidade: Província de Nam Dinh, Vietnã
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Cheguei ao Brasil em 2014, com 
26 anos de idade. Eu sabia que 

aqui era um grande país, muito fa-
moso pelo futebol. Eu passei meu 
primeiro ano de tirocínio na aldeia 
Meruri (MT), com o povo indí-
gena Bororo. Quando cheguei os 
Bororos me receberam com muita 
alegria. Naquele momento, eu ain-
da não sabia falar nem entendia o 
idioma português. Ao mesmo tem-
po estava com pessoas que têm cul-
turas e línguas diferentes. Mesmo 
com tais limitações, procurei par-
ticipar em todas as atividades, tan-
to as organizadas pelos salesianos 
como pelos próprios líderes indíge-
nas. Outro fato interessante foi par-
ticipar do rito indígena. Eu ia com 
os Bororos à floresta e ajudava-os a 
pegar vários materiais (lenha, folha 
de palmeira, fruta para pintar etc). 
Logo depois, dançávamos e cantá-
vamos no campo.

Durante o tempo que fiquei com 
eles, eu pude aprender como traba-
lhar em equipe, respeitar a cultura 
e compreender mais profundamen-
te que existe a esperança. Quando 
falo de esperança neste contexto, 
penso que é um valor que sempre 

Nome: Beatus Volkmar Tola (Tirocinante)
Idade: 28 anos
Naturalidade: Ilha Flores, Indonésia

Sou salesiano da Visitadoria do 
Haiti. Professei-me como Sa-

lesiano de Dom Bosco em 8 de 
setembro de 1997 e fui ordena-
do sacerdote em 10 de dezembro 
de 2006. Cheguei ao Brasil neste 
ano e devo permanecer no país até 
2021. Atualmente estou na comu-
nidade salesiana do pós-noviciado, 
no Instituto São Vicente, em Cam-
po Grande-MS, na qual faço parte 
da equipe de formadores.

Estou fazendo uma experiência 
missionária muito rica e profun-
da em meio aos jovens. Neste ano 
2016, sinto que Deus, no seu infi-
nito amor e misericórdia, me cha-
mou ao Brasil e me confiou como 
religioso salesiano sacerdote uma 
missão especial: anunciar sua Boa 
Nova e celebrar a eucaristia com 
a  comunidade Menino Jesus de 
Praga, acompanhar uma das equi-
pes de Nossa Senhora e ajudá-los a 
crescer na fé e acompanhar espiri-
tualmente e socialmente os haitia-
nos que vivem em Campo Grande. 

A vocação já esta plantada em nós 
como um pequeno grão, uma se-
mentinha. “Antes de formar-te no 
seio de tua mãe, eu já te conhecia, 
antes de saíres do ventre, eu te 
consagrei e te fiz profeta para as 
nações” (Jeremias 1,5). O motivo 
fundamental a seguir essa vocação 
como religioso salesiano é, sobre-
tudo, para conhecer e fazer a von-
tade de Deus. 

Jesus disse que seu objetivo na vida 
era fazer, ‘não a sua vontade, mas 
a vontade daquele que o enviou’ 
(João 6:38). Então minha vocação 
tem sentido quando eu a pratico, a 
aplico e realizo o que disse e fez 
o próprio Jesus. Como religioso 
salesiano sacerdote, me sinto mui-
to animado a continuar a viver e 
a anunciar os valores do Reino de 
Deus. Seguir essa missão na Con-
gregação Salesiana é para mim o 
caminho primordial para meu cres-
cimento espiritual, para ser fiel ao 
chamado de Deus e minha profis-
são religiosa e, por fim, para minha 
santificação.

será uma fonte de força para os jo-
vens Bororos na busca de seus so-
nhos. 

Em 2016, recebi a obediência para 
acompanhar os aspirantes na Co-
munidade de Santo Antônio, em 
Cuiabá (MT) e aprender a língua 
portuguesa. Aos sábados, eu e os 
aspirantes vamos para o oratório 
São Domingos Sávio, dedicada a 
servir os jovens que precisam de 
ajuda com aulas e outras ativida-
des.   

O meu interesse em me tornar mis-
sionário salesiano começou a partir 
de um artigo que eu li quando era 
aspirante. Artigo sobre as aven-
turas e trabalho duro da vida dos 
Salesianos no Sudão, junto com as 
pessoas que estão oprimidas e têm 
seus direitos negligenciados. Ou, 
poderia deduzir que o que me mo-
tivou a tornar-me um missionário 
é que ouvi e segui minha consci-
ência. A consciência me disse na-
quele tempo, vá para aquele lugar, 
não tenha medo, faça o que puder. 
O restante, Deus completaria.

Nome: Pe. Guerry Hermilton Voltaire 
Idade: 43 anos

Naturalidade: Borgne, Haiti


