


Deus ama você com um coração miseri-
cordioso e cheio de amor.  O chama-

do de Deus em sua vida é um chamado de 
amor. Viver é deixar o seu coração pulsar 
com o coração de Deus. 

Você já pensou como esse amor de Deus faz 
parte da sua vida e da sua história? Eis o gran-
de segredo: Você conhece a Deus e começa 
a experimentá-Lo de modo profundo na sua 
vida quando você se entrega a Ele no amor.

Não tenham medo
de escutar o Espírito

que lhes sugere
escolhas ousadas

Eis o grande segredo: 
Você conhece a 

Deus e começa a 
experimentá-Lo de modo 

profundo na sua vida quando 
você se entrega a Ele 

no amor. 
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Nesse encontro de amor que você vai viven-
ciando ao longo da sua vida, o chamado de 
Deus vai se tornando realidade para você.

Livremente e na fé, você vai tendo esse en-
contro com Deus que é Amor. Dessa relação, 
nasce a sua história de amor com o Ama-
do: Deus. De todo encontro que envolve um 
grande amor, nasce um sonho, algo que  
toca sua vida, seu futuro, sua realização. 

O profeta Jeremias, que buscava, com cora-
ção inquieto e sincero, esse amor e o chama-
do de Deus, revelou algo maravilhoso sobre 
como é a relação entre você e Deus, quando 
entram nessa dinâmica do amor. 

“Senhor tu me seduzistes, e eu deixei-me se-
duzir” (Jeremias 20, 7). Esse amor de aliança 
é um amor de pertença, de entrega, de inti-
midade com Aquele que o alimenta no mais 
profundo da sua alma e do seu coração. 
Deus e você selam um encontro de amor. 

A Bíblia diz que
o amor de Deus é um 

amor que seduz.

De todo encontro
que envolve

um grande amor, 
nasce um sonho, 

algo que toca
sua vida,

seu futuro,
sua realização. 



vés dos sentimentos. Com atenção, pode-
mos interpretá-los. A segunda é que nosso 
coração, por causa do seu pecado, se apre-
senta dividido por apelos diversos. A terceira 
é que a vida obriga a decidir. Mas é preciso 
ter instrumentos para reconhecer a chama-
da do Senhor e dar-Lhe uma resposta”.

Sua resposta a Deus é uma resposta de 
Liberdade e Fé

“Nas narrações evangélicas, o olhar de Je-
sus transforma-se numa palavra, que é uma 
chamada a uma novidade a ser acolhida, 
explorada e construída. Chamar é despertar 
o desejo, tirar as pessoas daquilo que as man-
tém bloqueadas ou acomodadas. Chamar é 
fazer perguntas para as quais não existem 
respostas prontas. É isto, e não a prescrição 
de normas a respeitar, que incentiva as pes-
soas a colocar-se a caminho do Evangelho”. 

Nossa Senhora, ainda jovem, soube acre-
ditar e confiar no plano de Deus para Ela

“Cada jovem pode descobrir na vida de Ma-
ria o estilo da escuta, a coragem da fé, a pro-
fundidade do discernimento e a dedicação 
ao serviço (cf. Lc 1, 39-45). Na sua «peque-
nez», a Virgem noiva de José experimenta a 
debilidade e a dificuldade de compreender 
a vontade misteriosa de Deus (cf. Lc 1, 34). 
Também Ela é chamada a viver o êxodo de 
si mesma e dos seus projetos, aprendendo a 
entregar-se e a confiar”.

Papa Francisco Partilha com você
o Caminho do Discernimento Vocacional

“Como viver a Boa Notícia do Evangelho e responder ao chamado que 
o Senhor dirige a todos aqueles dos quais vai ao encontro: através do 

casamento, do ministério ordenado, da vida consagrada? E qual é o campo 
em que se pode fazer frutificar os talentos pessoais: a vida profissional, o 

voluntariado, o serviço aos últimos, o compromisso na política?”

O seu futuro depende da sua escolha e da sua resposta a Deus

Você é o autor da narrativa da sua vocação

“O discernimento vocacional não se comple-
ta com um único ato; na história de cada 
vocação, é possível identificar momentos de-
cisivos. Como todas as realidades importan-
tes da vida, também o discernimento voca-
cional é um processo que se desenvolve ao 
longo do tempo. É preciso continuar a velar 
sobre as indicações com as quais o Senhor 
determina e especifica uma vocação, que é 
pessoal e irrepetível”.

Siga com fé seu caminho com Deus – 
a descoberta acontece na caminhada

“Aceitar a missão implica a disponibilidade 
de percorrer o caminho da cruz, nos passos 
de Jesus, que, com determinação, se pôs 
rumo a Jerusalém (cf. Lc 9, 51) para entregar 
a própria vida pela humanidade. Só se a 
pessoa renunciar a ocupar o centro da cena 
com as suas próprias necessidades é que se 
abrirá o espaço para receber o projeto de 
Deus sobre a vida familiar, o ministério or-
denado ou a vida consagrada, assim como 
para desempenhar com rigor a própria pro-
fissão e buscar sinceramente o bem comum”.

Deus lhe chama porque o ama.  Esta é 
a bússola da descoberta da sua vocação

“Na base do discernimento encontramos 
três convicções. A primeira é que o Espírito 
de Deus age no coração de cada um atra-
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Intitulada “Profeta da Paz”, esta canção 
expressa como Deus ama você 

e o carrega com um amor especial.

ORAÇÃO PELOS JOVENS

Eu te carrego nos braços,
Estou onde sempre estás.
Eu te chamei pelo nome,
A seu tempo compreenderás.

Não temas nossa caminhada,
Eu te acompanho aonde vais.
Conduz os jovens na estrada,
Conquista com eles a paz.

Eu te chamei, te consagrei.
Anuncia a minha Palavra.
Eu te escolhi, te acompanhei.
Dá tua vida ao meu povo.

Eu te falei, te ensinei.
Caminha com a juventude.

Senhor Jesus, a tua Igreja a caminho dirige o 
olhar a todos os jovens do mundo.

Pedimos-Te que, com coragem, assumam a 
própria vida, olhem para as realidades mais 
bonitas e mais profundas e conservem sem-
pre um coração livre.

Acompanhados por guias sábios e genero-
sos, ajuda-os a responder à chamada que 
Tu diriges a cada um deles, para realizar o 
próprio projeto de vida e alcançar a felicida-
de. Mantém aberto o seu coração aos gran-

Eu te mostrei, te confiei.
Acolhe os pequeninos.

Leva a esperança ao mundo,
Canta que há tempo de amar.
Fala na voz das crianças,
A luz há de sempre brilhar.

Tu és o pastor dessa gente.
Vai, meu profeta da paz.
Semeia na fé a semente,
A seu tempo compreenderás.

Letra e música: 
P. Gildásio Mendes, SDB

des sonhos tornando-os atentos ao bem dos 
irmãos.

Como o Discípulo amado, também eles per-
maneçam ao pé da Cruz para acolher a Tua 
Mãe, recebendo-a como um dom de Ti.

Sejam testemunhas da Tua Ressurreição 
e saibam reconhecer-Te vivo ao lado deles 
anunciando com alegria que Tu és o Senhor.

Amém.

(Papa Francisco)



São João Bosco, o santo dos jovens, ain-
da cedo na vida, fez uma escolha que 

mudou sua vida inteira: respondeu ao cha-
mado do amor de Deus, decidindo a ser 
sacerdote para dedicar-se completamente 
aos jovens. O que o motivou a tomar essa 
decisão marcante na sua vida? Que nossa 
vida é um presente maravilhoso de Deus. E 
quem entende isso, presenteia Deus com a 
própria vida. 

/ MSMT - Deus te chama para uma missão vital de amor6

Aos 9 anos de idade, Dom Bosco teve o so-
nho que o chamava para ajudar os jovens, 
sobretudo os mais carentes, a seguirem o 
caminho de Deus. Visionário, o menino João 
Bosco acreditou no sonho.  Apesar das difi-
culdades que teve na vida, a perda do pai, a 
pobreza, a dificuldade para estudar, nunca 
deixou de acreditar e lutar pelo seu sonho. 
Um dia tornou-se sacerdote e viveu toda a 
sua vida pelos jovens.

Hoje, milhares de crianças e adolescentes 
necessitados em todo o mundo têm uma 
vida muito mais feliz, graças à coragem 
daquele menino de 9 anos, que escutou e 
seguiu o chamado de Deus, reunindo milha-
res de continuadores da sua obra através da 
Congregação Salesiana.

Dom Bosco, um presente 
especial de Deus para os jovens

“O que somos é presente de Deus;
no que nos transformamos é o nosso 

presente a Ele.” (São João Bosco).
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São Domingos Sávio (1842 - 1857)

Nascido em Chieri, Itália, aos 12 anos conhe-
ceu e se sensibilizou com o carisma do mestre 
dos salesianos, tornando-se um de seus mais 
brilhantes alunos. Criou a Companhia Ima-
culada Conceição e, assim,   formou centenas 
de ajudantes de Dom Bosco.

Laura Vicuña (1891 - 1904)

Conhecida como “Mártir da Pureza”, Laura 
nasceu em Santiago do Chile e estudou no 
Colégio das Filhas de Maria Auxiliadora. 
Em meio à guerra e perseguição à sua famí-
lia, entrega sua vida em troca da proteção 
e conversão religiosa de sua mãe. Morre aos 
12 anos com sua missão cumprida.

DOMINGOS SÁVIO E LAURA VICUÑA:
 UMA HISTÓRIA DE AMOR COM DEUS A SERVIÇO DOS OUTROS

A união de Dom Bosco e Santa Maria Mazzarello 
deu origem ao Instituto das Filhas de Maria Auxi-

liadora, agregando jovens meninas e promovendo en-
tre elas o desenvolvimento da formação cristã.

Além de fundar a Congregação 
Salesiana, Dom Bosco teve a grande 

inspiração divina de, junto com 
Madre Mazzarello, fundar o Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora.
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A Igreja diz que a vocação dos Leigos é bus-
car e colaborar para a construção do Reino 
de Deus, procurando ocupar-se das coisas 
temporais e trabalhando para edificar um 
mundo mais justo e fraterno.
Através da vivência da sua fé e do seu com-
promisso cristão na Igreja, na sua família, 
na sua profissão, no estudo, e de seu envol-
vimento na sociedade e na cultura, o leigo 
é protagonista e testemunha da vivência do 
seu batismo e do seu engajamento como 
discípulo-missionário na Igreja.

Vocação dos Leigos

A Igreja Católica indica alguns tipos de vocação, 
dentre os quais, a Vocação dos Leigos e a Voca-

ção Sacerdotal e da Vida Consagrada.

O candidato ao diaconato, que pretende 
ser sacerdote, tem uma preparação pró-
pria para receber o Sacramento da Or-
dem. O sacerdote é uma pessoa escolhida 
por Deus para anunciar autenticamente o 
Evangelho de Cristo.
O Papa João Paulo II dizia que o sacer-
dote é, “na Igreja e para a Igreja, uma 
representação sacramental de Jesus Cristo 
Cabeça e Pastor. Ele é chamado a pro-
clamar a Sua palavra com autoridade, 
repetir os seus gestos de perdão e oferta 
de salvação, nomeadamente com o Bap-
tismo, a Penitência e a Eucaristia, exercita 
a sua amável solicitude, até ao dom to-
tal de si mesmo, pelo rebanho que reúne 
na unidade e conduz ao Pai por meio de 
Cristo no Espírito. Numa palavra, os pres-
bíteros existem e agem para o anúncio do 
Evangelho ao mundo e para a edificação 
da Igreja em nome e na pessoa de Cristo 
Cabeça e Pastor”. (Pastores dabo vobis, 15)

Vocação Sacerdotal

Vida Consagrada
Destinada aos religiosos e religiosas consa-
grados nos diversos institutos e comunidades 
de vida apostólica. Cada Ordem Religiosa 
tem o seu fundador e o seu carisma. Os 
Salesianos, por exemplo, têm Dom Bosco 
como seu fundador. O carisma é o trabalho 
com os jovens, sobretudo os mais pobres.

A Ordem dos
Diáconos

Na Igreja Católica, os diáconos podem ser de 
duas naturezas, uma delas transitória, e ou-
tra, permanente. A diaconia transitória é exer-
cida pelos seminaristas que se preparam para 
a ordenação sacerdotal, os quais, tendo feito 
votos celibatários, atuam a serviço da Igreja 
antes de serem ordenados como padres.  A 
diaconia permanente é exercida por leigos 
fiéis, sem a necessidade de votos do celibato, 
podendo ser casados. (Catecismo da Igreja 
Católica, n. 1554)

Tipos de 
Vocação na Igreja



ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Deus, Pai amoroso,

por amor a este mundo,

nos enviaste Jesus, teu Filho,

como pastor e salvador.

Teu Espírito santificador suscitou Dom Bosco

e Madre Mazzarello e toda a

sua família Religiosa como colaboradores teus na

salvação da juventude.

Diante de Ti, Pai Santo,

colocamos os adolescentes

e jovens de hoje

que precisam de educadores

e pastores como seus

amigos e guia

no caminho da felicidade

e da salvação.

Por isso, Te pedimos,

Pai bondoso,

por Maria,

Mãe do teu Filho Jesus

e nossa Auxiliadora:

abençoa a Família Salesiana

e suscita Santas e

numerosas vocações

para os vários serviços

em tua igreja

em favor dos jovens

e do teu povo.

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém.

MSMT - Deus te chama para uma missão vital de amor / 9
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A Congregação
Salesiana no

A vocação e a atitude realizadora de 
Dom Bosco permanecem até os dias de 

hoje iluminando milhares de salesianos, que 
levam sua mensagem por todo o mundo.

São mais de 17 mil Salesianos e 16 mil Filhas 
de Maria Auxiliadora em 132 países, nos 

cinco continentes, atuando em instituições 
educacionais, obras sociais, centros juvenis, 
casas de formação e missões evangelizado-
ras, com sacerdotes, missionários e colabo-
radores irmãos salesianos oferecendo a jo-
vens de todo mundo um contato íntimo com 
a palavra de Deus.

MUND
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ETAPAS DA FORMAÇÃO SALESIANA

1) Pré-Noviciado - Esta é uma etapa de co-
nhecimento e discernimento para avaliar o 
que motiva o jovem a iniciar e permanecer 
na vida salesiana.

2) Noviciado - Momento de estudar a histó-
ria da Congregação, fazer a experiência da 
vida comunitária, aprofundar e viver a espi-
ritualidade salesiana com grande abertura 
interior e amor a Jesus Cristo e a Dom Bosco. 
Após um ano, o noviço pode dar seu sim na 
Primeira Profissão Religiosa.
3) Pós-Noviciado - Nesta fase, o Salesiano 
procura aprofundar sua identidade pessoal, in-
tegrando o seu crescimento humano com o se-
guimento de Cristo. Através da experiência da 
fé, aprofunda os estudos, procurando fazer a 
síntese de fé e vida. Nesse período, ele tem tam-
bém a oportunidade de aprofundar a dimen-

são da pedagogia salesiana, da catequese, 
da pastoral juvenil, almejando a competência 
intelectual-cultural-profissional, recebendo uma 
introdução fundamental na área do conheci-
mento da pessoa, do mundo e de Deus, por 
meio das ciências filosóficas e das ciências da 
educação. Nesse período, o jovem salesiano faz 
também a experiência apostólica, envolvendo-
-se no mundo juvenil, do oratório, da paróquia, 
do colégio, da obra social e em Missões.

4) Tirocínio - Visando estimular a prática do 
Sistema Preventivo e da cultura da assistência 
salesiana, o jovem é destinado a uma comu-
nidade na qual permanecerá por dois anos.

5) A Teologia - A formação específica do 
candidato ao ministério presbiteral segue as 
orientações e normas estabelecidas pela Igre-
ja e pela Congregação e tem por fim prepa-
rar o sacerdote pastor-educador na perspec-
tiva salesiana. 
A fase da formação sacerdotal favorece uma 
fundação teológica aprofundada do caris-
ma; uma mentalidade pastoral; uma leitura 
“salesiana” dos conteúdos teológicos.
Nesta fase se aprofunda Dom Bosco sacer-
dote: perfil espiritual e pastoral. Linhas da 
sua espiritualidade e do seu serviço sacer-
dotal, a sua colocação pastoral. Também 
se aprofunda a espiritualidade salesiana e 
a espiritualidade juvenil. Espiritualidade do 
salesiano presbítero: o salesiano presbítero 
na missão salesiana e nos diversos tipos de 
trabalhos na missão.

C ada uma das etapas da formação salesiana tem seus objetivos. Cada fase permite 
ao formando a vivência da sua fé de modo autêntico e verdadeiro, o relacionamento 

amigo com os formadores, a experiência de oração pessoal e comunitária, o empenho 
nos estudos, a abertura à graça de Deus, o amor aos jovens, sobretudo os mais pobres, o 

aprofundamento da cultura e da realidade juvenil

O Religioso Salesiano

11MSMT - Deus te chama para uma missão vital de amor / 



O Salesiano Sacerdote

O Salesiano Irmão

O Salesiano sacerdote traz em si os dons da consagra-
ção sacerdotal e os do ministério pastoral salesiano, 

tendo a Consagração Salesiana como seu ponto de par-
tida para o exercício de sua função como padre e a con-
dução de seu ministério. O Evangelho de Jesus Cristo e a 
filosofia de Dom Bosco são inspirações para o Salesiano 
sacerdote oferecer à juventude oportunidades de cres-
cimento pessoal e espiritual para animar a comunidade 
educativo-pastoral em que está inserido, inspirando mais 
pessoas a manterem vivos os princípios cristãos.

É aquele que está envolvido na mesma 
vocação salesiana, de servir aos jovens, 

desde seu estado laical, como irmão entre ir-
mãos.  Igual a Dom Bosco, "entrega-se a sua 
missão com atividade incansável. Ele sabe 
que seu trabalho participa da ação criativa 
de Deus e colabora com Cristo Bom Pastor 
na construção do Reino".

As áreas em que desenvolve sua vocação são 
variadas: educação, gestão, arte, teatro, saúde, 
catequese, Pastoral, comunicação, arquitetura, 
técnica em geral, esporte, música, trabalho so-
cial etc. Como o sacerdote, emite os três votos 
de obediência, pobreza e castidade. Vivendo 
em comunidade com os outros irmãos salesia-
nos na mesma missão a serviço dos jovens.

/ MSMT - Deus te chama para uma missão vital de amor12
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Conheça os Grupos da Família
Salesiana Espalhados pelo Mundo:

• Salesianos de Dom Bosco
• Filhas de Maria Auxiliadora
• Associação Internacional dos Cooperado-

res Salesianos
• Instituto Secular das Voluntárias de Dom 

Bosco 
• Associação dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de 

Dom Bosco
• Congregação de São Miguel Arcanjo
• Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e 

Maria
• Irmãs catequistas de Maria Imaculada
• Salesianas Oblatas do Sagrado Coração 

de Jesus
• Apóstolas da Sagrada Família
• Irmãs Servas do Coração Imaculado de 

Maria
• Irmãs da Caridade de Jesus 

• Irmãs Missionárias de Maria Auxílio dos 
Cristãos

• Associação Internacional de Ex-Alunas e 
Ex-Alunos das Filhas de Maria Auxiliadora

• Irmãs de Jesus Adolescente
• Associação Damas Salesianas
• Associação de Maria Auxiliadora
• Voluntários com Dom Bosco
• Filhas da Realeza de Maria Imaculada
• Testemunhas do Ressuscitado 1984
• Comunidade da Missão de Dom Bosco
• Filhas do Divino Salvador
• Irmãs de Maria Auxiliadora
• Congregação de Irmãs da Ressurreição
• Irmãs Anunciadoras do Senhor 
• Irmãs de São Miguel Arcanjo
• Instituto Secular Dom Bosco (Discípulos)
• Canção Nova

A Família Salesiana é composta por mais 
de 400 mil continuadores da missão 

iniciada por Dom Bosco. Fazem parte dessa 
grande família os Salesianos de Dom Bos-
co (SDB), as Filhas de Maria Auxiliadora 
(FMA), os Cooperadores Salesianos, a As-
sociação de Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom 
Bosco, a Canção Nova e dezenas de outros 
grupos.

GRUPOS DA FAMÍLIA 

SALESIANA
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O jovem que deseja ser voluntário missio-
nário passa por uma preparação que é 

dividida nas seguintes etapas:

1. Acompanhamento com duração de 1 ano 
em alguma obra social na região onde o jo-
vem reside.
2. Nesta etapa, o trabalho do voluntário de-
verá ser realizado em outro estado. Numa 
experiência que é acompanhada pelo de-
legado da Pastoral da Juventude Salesiana 
do local para onde o jovem foi previamente 
destinado.
3. Concomitantemente a esse trabalho mis-
sionário, o jovem deve manter os estudos de 

O Voluntariado Missionário
salesianidade, missiologia, história da Igre-
ja, do continente africano e da vida eclesial.
4. Ao completar essas fases de preparação, 
ele é enviado para as missões ao redor do 
mundo.
O voluntariado, na Congregação Salesia-
na, contempla outras três dimensões.

Voluntariado social:
Pessoas que se colocam gratuitamente a 
serviço dos jovens das classes menos favo-
recidas, dedicando-lhes uma atenção espe-
cial, à luz dos princípios salesianos.

Voluntariado vocacional:
Os jovens que receberam a orientação vo-
cacional ganham a oportunidade de viver 
na prática uma experiência missionária da 
vida salesiana.

Voluntariado missionário:
O trabalho missionário proporciona a aber-
tura para o mundo, para as diferentes cultu-
ras e incentiva o diálogo entres as religiões, 
fortalecendo a vivência religiosa na prática 
diária.
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Uma Inspetoria Missionária 

O Início da Missão

Desde os primeiros anos de missão, os sale-
sianos vieram a Mato Grosso com o objetivo 
de evangelizar os povos nativos do Brasil que 
tinham pouco ou ainda nenhum contato com 
a palavra de Deus. Isso exigia coragem e des-
prendimento para encarar as expedições por 
territórios de natureza selvagem e implacável.

O primeiro grupo de salesianos chegou 
ao estado de Mato Grosso, em 1894, 

em expedição chefiada pelo Bispo Dom 
Luís Lasagna, acompanhado de cinco jo-
vens missionários, que se instalaram na Pa-
róquia de São Gonçalo do Porto, em Cuia-
bá. Pouco tempo depois, Dom Lasagna 
veio a falecer num trágico acidente de trem, 

e Dom Antônio Malan foi escolhido para 
dar continuidade à expedição já iniciada.

Foi Dom Malan que, de fato, iniciou a obra 
salesiana em Mato Grosso, fundando os 
colégios de Cuiabá e Corumbá, as Escolas 
Agrícolas de Coxipó da Ponte e Palmeiras, 
além das missões do Sagrado Coração do 
Rio Barreiro, da Imaculada no Rio Garças e 
de São José, no Sangradouro. A partir daí, 
a missão não parou de crescer por todo o 
território de Mato Grosso, com a fundação 
de novos colégios e missões indígenas.

C    om quatorze  paróquias, seis obras sociais, quatro missões indígenas, três centros juvenis 
e onze instituições de ensino (entre escolas, faculdades e universidades), a Inspetoria de 

Campo Grande se destaca pela sua vocação missionária.
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Aos doze anos de idade, Domingos Sávio entrou 
em contato pela primeira vez com o carisma de 
Dom Bosco, se encantou por aquela maneira 
amável de educar e logo se tornou um de seus 
mais dedicados alunos. Antes de seu falecimento 
(aos 15 anos), fundou a Companhia Imaculada 
Conceição, por meio da qual formou centenas de 
ajudantes salesianos. Foi beatificado em 1950 e 
canonizado em 12 de junho de 1954.

São Domingos Sávio (1842 - 1857)

Beata Laura Vicuña (1891 - 1904)

Nascida no Chile, Laura estudou no Colégio das 
Filhas de Maria Auxiliadora. Durante a guerra que 
assolava seu país, sua família foi perseguida e a 
pequena Laura entregou a própria vida a Deus 
em troca da proteção e conversão religiosa de sua 
mãe. Morreu aos doze anos com sua missão cum-
prida. Foi beatificada em 03 de setembro de 1988.

Servos de Deus, 
Beatos e 

Santos Salesianos
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Filho do cacique dos araucanos, Zeferino nas-
ceu nos pampas argentinos e carregou todas as 
características de sabedoria e bravura do povo 
daquelas terras. Aos onze anos foi admitido no 
Colégio Salesiano de Buenos Aires e decidiu 
que iria ajudar o seu povo. Para isso, começou o 
seu caminho rumo ao sacerdócio, interrompido 
por sua morte, em Roma, aos 19 anos. Foi bea-
tificado em 11 de novembro de 2007.

Beato Zeferino Namuncurá (1886 - 1905)

Nascido em Ferrara, começou a frequentar o 
Oratório Salesiano quando sua família se trans-
feriu para Rimini, onde tornou-se catequista e 
animador. Durante a Segunda Guerra Mundial, 
virou apóstolo entre os refugiados e uma verda-
deira providência para os pobres. Morreu atro-
pelado por um caminhão militar, tendo sido um 
bom cristão e honesto cidadão, empenhado na 
Igreja e na sociedade com coração salesiano.

Servo de Deus Tito Zeman (1915 - 1969)

Nasceu na Eslováquia e foi ordenado Salesiano 
sacerdote em 1940. O então regime comunista de 
seu país passou a proibir as ordens religiosas, levan-
do consagrados para campos de concentração. 
Zeman organizou viagens para que os salesianos 
não fossem capturados. Conseguiu levar mais de 
60 salesianos jovens para longe do perigo, mas, 
em 1952, ele foi surpreendido pelos comunistas, 
que o mantiveram preso por 12 anos.

Servo de Deus Alberto Marvelli (1918 - 1946)
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Onde a Missão
Salesiana está Presente

Em meio à perseguição aos católicos instalada 
na Hungria na década de 1940 e 1950, o Mártir 
Estevão Sándor, Salesiano Irmão, assistiu e pro-
tegeu até a morte os jovens a ele confiados, tes-
temunhando o Evangelho segundo o espírito de 
Dom Bosco e defendendo os direitos da Santa 
Igreja. Foi beatificado em 19 de outubro de 2013.

Beato Estevão Sándor  (1914 - 1953)

Rodolfo Lunkenbein nasceu na Alemanha e veio ao Brasil como missionário, em 
Meruri, localidade dos Bororos, povo indígena que carinhosamente lhe deu o nome 
de “Koge Ekureu” (peixe dourado). Em 1972, participou da fundação do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI) e morreu em 1976, reivindicando com sucesso a de-
marcação da Reserva de Meruri. Em 2016, a Inspetoria Salesiana de Mato Grosso 
introduziu o pedido oficial da causa de seu martírio, confirmada pelo Reitor-Mor da 
Congregação Salesiana, P. Ángel Fernández Artime.

P. Rodolfo Lunkenbein (1939 - 1976)
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Instituições de Ensino

Missões Indígenas

Paróquias

Obras Sociais

Centros Juvenis

Casas de Formação

Colégio Salesiano Dom Bosco 
de Campo Grande - MS
www.cdb.br

Instituições
de Ensino

Onde a Missão
Salesiana está Presente

Colégio Salesiano Dom Bosco 
de Três Lagoas - MS
www.domboscotl.com.br

Colégio Salesiano Santa Maria 
de Cáceres - MT
www.cssmcaceres.com.br
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Colégio Salesiano de Santa Teresa de 
Corumbá - MS
www.steresa.org.br

Faculdade Salesiana de Santa Teresa de 
Corumbá - MS
www.fsst.com.br

UniSalesiano de Lins - SP
www.unisalesiano.edu.br

Colégio Salesiano Santo Antônio de  
Cuiabá - MT
www.cssa.com.br

UniSalesiano de Araçatuba - SP
www.unisalesiano.edu.br

Universidade Católica Dom Bosco 
(UCDB) – Campo Grande - MS
www.ucdb.br

Colégio Salesiano Dom Lasagna de 
Araçatuba - SP 
www.colegiosale.com.br

Colégio Salesiano São Gonçalo de  
Cuiabá - MT
www.cssg.g12.br
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MSMT – São José de Sangradouro
Localização
Casa São José – Sangradouro | C.P. 23
CEP: 78850-000 – Primavera do Leste – MT
Tel.: (66) 3498-5298

MSMT – São Marcos
Localização
CEP: 78600-000 – Barra do Garças – MT
Caixa Postal 07
Tel.: (66) 3416-1021 (Residência) 
ou (66) 3479-1150 (Público)

MSMT – Sagrado Coração Meruri
Localização
Rodovia BR 070 – Km 112 | 
C.P. 14 (CEP: 78620-000)
General Carneiro – MT
C.P. 33 (CEP: 78600-000)
Barra do Garças – MT
Tel.: (66) 3416-1172

MSMT – Casa Filipe Rinaldi
Localização
Praça Dom Bosco, 10 
Bairro Xavantina Velha
CEP 78690-000 – Nova Xavantina – MT
Tel.: (66) 3438-1316
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PARÓQUIAS

MATO GROSSO

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – 
São Marcos
BR 070, KM 98 | Caixa Postal 22
CEP: 78600-000 – Barra do Garças – MT
Tel.: (66) 3416-1021

Paróquia Nossa Senhora da Guia
Av. Fernando Corrêa da Costa, 3342 – 
Bairro Jardim Shangri-la
CEP: 778070-200 – Cuiabá – MT
Tel.: (65) 3627-2980 
E-mail: guiacoxipo@gmail.com

Paróquia Nossa Senhora da Salete
Rua São Tomé, 21 – B. São Cristóvão
CEP: 78850-000 – Primavera do Leste – MT
Tel.: (66) 3498-3666
Site: www.paroquianssalete.org.br

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – 
Meruri
Rodovia BR 070 – Km 112
C.P. 33 (CEP: 78600-000) – 
Barra do Garças – MT
Tel.: (66) 3416-1172

Paróquia Santo Antônio
Rua José Pedro, s/nº – Centro
C.P. 84 (CEP: 78600-970)
CEP: 78600-000 – Barra do Garças – MT
Tel.: (66) 3401-1661
E-mail: paroquiasantoantoniobg@hotmail.com

Paróquia São Gonçalo
Av. 15 de Novembro, 664 – Bairro Porto
CEP: 78020-300 – Cuiabá – MT
Tel.: (65) 3623-1442 | (65) 8403-4757
Site: www.psaogoncalo.com.br 

Paróquia São João Batista
Av. Batuíra, 1414 – Jardim Parque Universitário | 
C.P. 223 (78009-970)
CEP: 78746-580 – Rondonópolis – MT
Tel.: (66) 3426-4487
E-mail: paroco.roo@missaosalesiana.org.br
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Paróquia Universitária São João Bosco 
Avenida Tamandaré, 6000 – Jardim Seminário
CEP: 79117-900 – Campo Grande – MS
Tel.: (67) 3312-3429. 

OESTE DE SÃO PAULO

Paróquia São Francisco e Santa Clara
Rua Maria Gadioli Fardin, 390 – Jardim Pinheiros
CEP: 16012-190 – Araçatuba – SP
Tel.: (18) 3623-4361
E-mail: paroquiafranciscoclara@hotmail.com

Paróquia São João Bosco
Rua Dom Bosco, 152
CEP: 16400-505 – Lins – SP
Fone: (14) 3522-2491 | Fax: (14) 3532-4979
E-mail: igrejadomboscolins@hotmail.com
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MATO GROSSO DO SUL
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – 
Campo Grande
Av. Manoel Ferreira, 171 – Bairro Santo Antônio
CEP: 79100-330 – Campo Grande – MS 
Tel.: (67) 3317-7956
E-mail: pauxiliadora@hotmail.com

Paróquia São João Bosco – Campo Grande
Rua Paraíba, 1787 – Vila Gomes
CEP: 79022-310 – Campo Grande – MS
Tel: (67) 3317-4860 I (67) 3317-4861
Site: www.paroquiasaojoaobosco.com.br
E-mail: campogrande.psjb3@gmail.com

Paróquia São João Bosco – Corumbá
Rua Dom Aquino, 2758
CEP: 79333-070 – Corumbá – MS
Tel.: (67) 3231-4301 (Paróquia) | (67) 3232-0290 
(FM Pantanal)
E-mail: paroquiasjbosco@gmail.com

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – 
Indápolis
Rua Sete de Setembro, s/nº
CEP: 79868-000 – Indápolis – Dourados – MS
Tel.: (67) 3489-1270
E-mail: pns.auxiliadora@hotmail.com



ORATÓRIO:
 
Para Dom Bosco, o oratório era um lugar onde as 
crianças e jovens podiam livremente se realizar, pra-
ticando jogos lúdicos, sendo assistidos e acompa-
nhados de práticas cristãs (catequese, bom dia ou 
boa tarde). Hoje temos os oratórios semanais, que 
funcionam de segunda-feira a sexta-feira e ofere-
cem atividades complementares à escola e oficinas; 
e os oratórios festivos, que acontecem aos sábados 
ou aos domingos e até mesmo nos feriados.

ORATÓRIO PAULO VI (FESTIVO)
Av. Manoel Ferreira, 35 – Bairro Santo Antônio
CEP: 79100-330 – CAMPO GRANDE – MS
Fone/Fax: (67) 3361-1343 (Residência)

MSMT – ORATÓRIO DOM BOSCO
Av. Batuíra, 1449 – Jardim Parque Universitário
CEP: 78746-580 – RONDONÓPOLIS – MT
CNPJ/MF: 03.226.149/0001-81
Fone/Fax: (66) 3421-2567

RSB - SOCIAL DA MSMT

OBRA SOCIAL:
É uma entidade com fins de beneficência ou não 
lucrativos, que busca, através da ação social, 
uma reparação de cunho socioeducativo, em 
especial para as crianças, jovens e suas famílias 
que se encontram em risco de vulnerabilidade, 
e a quem precisar. Para nós salesianos, é uma 
forma privilegiada de transmitir a pedagogia do 
Sistema Preventivo às crianças e jovens que se en-
contram marginalizados pela sociedade, propi-
ciando, por meio de programas socioeducativos, 
o resgate do valor humano através de atividades 
educacionais, culturais e esportivos.

MSMT – CASA DOM BOSCO
Rua Luciana Ota Perez, 629
Bairro Taquaral Bosque
CEP: 79035-350 – CAMPO GRANDE – MS
Fone/Fax: (67) 3355-6617 e (67) 4141-1259
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SALESIANOS AMPARE
Av. Oceania, 409
Bairro Tiradentes
CEP: 79042-300 – CAMPO GRANDE – MS
Fone: (67) 3341-4779
Fone | Fax: (67) 3341-4011

MSMT – CIDADE DOM BOSCO
Rua Dom Aquino, 2462 | C.P. 154 
(CEP: 79301-970)
CEP: 79333-070 – CORUMBÁ – MS
CNPJ/MF: 03.226.149/0019-00
Fone: (67) 3231-4508 (Cidade Dom Bosco)
Fax: (67) 3231-4961 (Assistência Social)

ASSOCIAÇÃO SÃO DOMINGOS SÁVIO
Rua 35, quadra 173 – B. Pedra Noventa
CEP 78.005-100 – CUIABÁ – MT
Fone: (65) 3611-1700

CENTRO JUVENIL: 
Lugar de encontro e partilha para adolescentes 
e jovens, motor das novas descobertas, lugar de 
debate e de aprendizagens. É dentro do centro 
juvenil que recebem o serviço de acompanha-
mento salesiano, que propicia a criação e concre-
tização de seus projetos pessoais de vida, princi-
palmente o profissional.

CENTRO JUVENIL SÃO JOÃO BATISTA
Av. Dom Bosco, 01 – Centro
CEP: 78800-000 – POXORÉU – MT
Fone: (66) 3436-1000

MSMT – CENTRO JUVENIL JESUS 
ADOLESCENTE
Av. Dom Bosco, 221 – B. Vila Piloto I
CEP: 79600-000 – TRÊS LAGOAS – MS
Fones: (67) 3522-1425 
Fone/Fax: (67) 3522-0000

POR MEIO DE PROJETOS 
DE EXTENSÃO
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO
Av. Tamandaré, 6000 – Jardim Seminário
Cep:79117-900 – CAMPO GRANDE – MS
Tel: (67) 3312-3317 / (67) 3312-3352

OBRAS PERTENCENTES 
À DIOCESE QUE FAZEM 
PARTE DA RSB – SOCIAL
CASA DE RECUPERAÇÃO INFANTIL 
PADRE ANTÔNIO MULLER (CRIPAM)
Rua: Rio Grande do Sul , 935 - Cristo Redentor
CEP: 79311-100 - CORUMBÁ – MS
Fone: (67) 3232-0290
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NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA, MÃE DOS 

SALESIANOS E SALESIANAS

Dom Bosco ensinou os salesianos a amarem Nossa Senhora Auxiliadora, colocando-a 
sempre à frente no trabalho educacional e missionário, auxiliando e protegendo a 

Congregação.

A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora une todas as casas salesianas do mundo inteiro, 
e sua presença no trabalho de Dom Bosco é visível como a segurança e proteção que uma 

mãe transmite aos seus filhos.

“Amai esta vossa mãe celeste, 
recorrei a ela de coração”. (Dom Bosco)
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A vida de Dom Bosco foi tema 
de vários filmes e você pode 
encontrá-los no Youtube.
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Animação Vocacional
R. Padre João Crippa, 1347 - Centro - Campo Grande/MS - CEP: 79002-390

Tel.: (67) 3312-6400 / www.missaosalesiana.org.br 
Pastoral Vocacional: vocacao@missaosalesiana.org.br

Pastoral Juvenil: pastoraljuvenil@missaosalesiana.org.br

ACOMPANHAMENTO 
VOCACIONAL

Se você deseja fazer uma caminhada de discernimento 
vocacional entre em contato conosco:


