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Apresentação

É com muita alegria e satisfação que o Conselho Nacional da Articulação 
da Juventude Salesiana do Brasil (CNAJS) apresenta esta cartilha em pre-
paração ao Congresso Nacional da AJS. A existência deste material e do 
congresso que se aproxima são frutos dos sonhos de muitas pessoas que 
acreditam no protagonismo juvenil.

Os temas abordados nesta cartilha buscam aprofundar vivências e co-
nhecimentos muito próprios da Espiritualidade Juvenil Salesiana. Assim 
como a reedição dos Princípios Norteadores da AJS, o Congresso Nacional 
busca recuperar e celebrar a salesianidade do nosso movimento juvenil.

Esta cartilha também vem para consolidar uma proposta de unidade da 
AJS no Brasil. É muito significativo que um conteúdo formativo produzido 
pelos próprios jovens seja estudado nos quatro cantos do país de forma 
idêntica.

Assim como a maioria dos subsídios para encontros, os temas e textos 
são propostas motivadoras que podem ser adequadas de acordo com cada 
realidade e caminhada dos grupos.

Os conselheiros do CNAJS desejam a todos um maravilhoso ano de tra-
balho juvenil de excelência rumo aos 20 anos da AJS.

Brasília
25, 26 e 27
de agosto de 2017
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Catedral de Brasília

Também chamada de Catedral Metropolitana de Nossa Senhora 
Aparecida, foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi 
o primeiro monumento da cidade de Brasília, com sua pedra 

fundamental posta em setembro de 1958. Em 1960 a estrutura 
central estava pronta, mas só foi inaugurada em 1970. A área 

circular tem 70 metros de diâmetro, da qual se elevam 16 
colunas de concreto (pilares de secção parabólica) num formato 

hiperboloide. A cobertura tem um vitral composto por 16 peças em 
fi bra de vidro em tons de azul, verde, branco e marrom inseridas 

entre os pilares de concreto. A cruz metálica de 12 metros de altura 
no topo foi abençoada pelo Papa Paulo VI. 
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Habitar a vida e a 
cultura dos jovens

Encontro 1:

“Olha, me disse (...). Eis 
o teu campo, onde deves 

trabalhar.”
[Memórias do Oratório, Introdução]
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Motivação Bíblica:

Refl exão:

Marcos 6, 34

Na motivação bíblica ouvimos sobre o evangelho da multiplicação dos 
pães e dos peixes. Nela vemos um importante momento de Jesus Cristo. 
Ele teve compaixão pela a multidão, pois estavam como ovelhas sem 
pastor. Hoje, nosso desafi o é ter essa mesma percepção de Jesus com 
nossos jovens.

Somos desafi ados a estarmos envolvidos nas vidas dos jovens, enten-
der sua cultura, estar com os jovens e pelos jovens, como dizia o Reitor 
Mor, Pe. Ángel Fernández, na Estreia de 2015.

Se em nossa realidade local encontramos diferenças culturais grandes, 
imagine no país e no mundo. Essas diferenças se tornam gigantescas, 
mas isso não é uma barreira para nós. Sempre podemos ter algo em 
comum!

Para nós, salesianos, a fi gura de Dom Bosco e o seu carisma são si-
nais de algo em comum apesar das eventuais diferenças culturais. Não 
importa em que parte do Brasil ou do mundo estamos. Ao falarmos de 
Dom Bosco e Madre Mazzarello e de suas brilhantes vidas estaremos em 
sintonia com o outro jovem.

E Dom Bosco nos deixou um belo legado: o seu carisma contagiante. 
Esta herança nos presenteia e ao mesmo tempo nos desafi a a estarmos 
em festa, mas também estarmos na luta pelos jovens mais necessitados.

Com o Sistema Preventivo, Dom Bosco nos mostra como habitar a vida 
dos jovens e torná-los protagonista de suas próprias vidas.

Habitar a vida e a cultura dos jovens
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Trocando Ideias:

Oração Final:

A passagem bíblica nos fala que “Jesus viu uma grande multidão e 
teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor”. Muitos 
jovens estão vivendo como o povo daquela época, perdidos, sem pastor. 
O que podemos fazer para habitar a vida desses jovens?

Dom Bosco sempre trabalhou pelos mais necessitados. Em nossa reali-
dade local, quem são os mais necessitados que precisam de uma atenção 
especial nossa?

Como nós, jovens salesianos, podemos nos comprometer com Reino? 

Senhor, nós te pedimos força e perseverança para sermos como o la-
vrador que não se volta para trás, não mede o cansaço com os frutos que 
recolhe. O lavrador que deve lutar com o terreno pedregoso e inculto, com 
a terra fria do outono. Para que possamos ser aqueles que têm certeza 
do futuro que será florido, mesmo que para isso seja preciso muito suor 
e esforço.

Mantenha-nos firmes no serviço aos jovens. Esperando, olhando adian-
te e sabendo cultivar no coração a certeza de que aquilo que se está a 
fazer produzirá muito fruto, frutos de santidade, frutos de bons cristãos e 
honestos cidadãos. Amém.

Subsídios Congresso Nacional da AJS 2017

Eis aqui nosso desafio como jovem salesiano: fortalecer a cada dia nos-
so carisma e multiplicá-lo entre os outros jovens para que juntos possa-
mos ser jovens protagonistas em nossas vidas, seja no trabalho, escola e 
na vida com a comunidade.
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Congresso
 Nacional

Ocupa um dos vértices do triângulo que delimita a Praça dos Três 
Poderes. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, consiste no 

prédio principal, horizontal, que é a base das cúpulas do Senado e 
Câmara dos Deputados. A cúpula menor voltada para baixo abriga 
o Senado Federal. Já a cúpula maior voltada para cima abriga a 
Câmara dos Deputados. Atrás do edifício principal, encontram-se 

duas torres de 28 andares, uma pertencente ao Senado e a outra à 
Câmara. 
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Do cristo evangelizador 
à igreja evangelizadora

Encontro 2:

“Jesus Cristo fez-se pequeno com os 
pequenos e carregou as nossas fraquezas. 

Aí está o mestre da familiaridade.”
[CARTA DE ROMA, 1884]
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Motivação Bíblica:

Refl exão:

João 11, 45-52

“Para reunir os fi lhos de Deus que estavam dispersos.”

Neste trecho do evangelho de João, podemos perceber e conhecer Je-
sus, o Salvador, que veio do céu à terra para reunir todos os fi lhos de 
Deus, dispersos nas várias partes da terra.  Aplicamos esta passagem à 
juventude de hoje. Juventude preciosa e amada da sociedade humana, 
na qual estão depositadas as esperanças de um futuro feliz. Esta foi a 
missão do Filho de Deus, reunir e manter em comunhão sua Igreja. 

A Igreja, em sua essência, é a continuação da Missão de Jesus Cristo, 
no anúncio do Amor de Deus para a edifi cação da unidade dos fi lhos e 
fi lhas de Deus. A experiência de Igreja é experiência de comunhão com 
Deus e com os jovens. É uma comunidade sustentada pelo Espírito onde 
a fé é: vivida em comunidade; é refl etida e torna-se testemunho coerente; 
é celebrada; é transmitida no serviço e na ação pastoral; e é traduzida em 
atitudes de vida.

Hoje, somos convidados a continuar esta missão, a reunir, conquistar 
e cativar os jovens, de forma especial, os jovens mais pobres. E a partir 
do Cristo evangelizador, tornar-se jovem evangelizador, Igreja Evangeli-
zadora. 

E a exemplo de Dom Bosco, somos desafi ados a dedicar até o ultimo 
alento de nossas vidas para uma igreja viva, forte, edifi cada e que tenha 
como missão a evangelização. 

Do cristo evangelizador à igreja evangelizadora
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Trocando Ideias:

Oração Final:

No evangelho, Caifás anuncia, sem mesmo perceber, o designo maior 
de Deus por meio de Jesus: reunir a humanidade numa vida nova, supe-
rando todos os preconceitos e discriminações. Em nosso grupo estamos 
reunindo os filhos de Deus dispersos? 

De que forma estamos sendo Igreja evangelizadora? 

Senhor, que a teu exemplo, tornemo-nos a cada dia Igreja, mas uma 
igreja inquieta, que tenha os pés firmes na caminhada da Evangelização! 
Que sejamos casa que acolhe, e todos os jovens possam encontrar em 
nós, abrigo, ternura e amor. Que nunca nos falte a coragem de continuar 
tua missão! Amém!  

Subsídios Congresso Nacional da AJS 2017
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Torre de TV Digital

Monumento mais jovem de Brasília, foi projetada por Oscar 
Niemeyer e apelidada de “fl or do cerrado”, segundo o arquiteto. 
Nela estão instaladas as antenas que enviam o sinal digital de 

televisão para a região. 
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Evangelizar e educar: 
A nossa identidade 

apostólica

Encontro 3:

“Educamos e evangelizamos segundo um projeto 
de promoção integral do homem, orientado para 

Cristo, homem perfeito. Fiéis às intenções do 
nosso Fundador, visamos formar “bons cristãos e 

honestos cidadãos”.
[Constituições Salesianas. 31]
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Motivação Bíblica:

Refl exão:

João 4, 15

A missão maior de nossa igreja é a evangelização, ou seja, o anúncio 
da boa nova, Jesus Cristo. A evangelização se expressa nas mais diver-
sas formas, seja através de testemunhos; realizações de serviços de cari-
dade; comunhão com Nosso Senhor Jesus Cristo; anúncio do evangelho; 
participação em celebrações eucarísticas; engajamento em pastorais ou 
movimentos; ou através de ações missionárias e transformadoras.

 A evangelização, em seu sentido mais amplo, signifi ca “tudo o que a 
Igreja realiza para suscitar e alimentar a fé dos fi éis e para transformar o 
mundo à luz dos valores do Reino de Deus” (cf. GS 39, 89 e 91).

Deus suscitou em nosso Pai e Mestre Dom Bosco uma maneira parti-
cular de evangelização: através da educação. A missão de Dom Bosco 
com os jovens sempre esteve pautada sob duas fi nalidades articuladas: a 
fi nalidade religiosa, em proporcionar um encontro do jovem com a pessoa 
de Jesus Cristo; e a fi nalidade educativa, com o objetivo de promover o 
crescimento integral da pessoa dos jovens. Assim, transformando-os em 
“bons cristãos e honestos cidadãos”.

A educação do modo salesiano, baseada no sistema preventivo de 
Dom Bosco, ajuda o jovem a desenvolver suas habilidades e trabalhar 
dentro de seus limites, como ator da própria formação e protagonista da 
própria história.

Evangelizar e educar: A nossa identidade apostólica
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Trocando Ideias:

Oração Final:

A exemplo de Dom Bosco, como podemos diante de nossa realidade, 
fazer com que os jovens sejam protagonistas de suas próprias histórias?

De que formas práticas os jovens da AJS podem concretizar a evange-
lização em conformidade com os tempos atuais?

Como vimos no texto, a missão de Dom Bosco esteve pautada sob 
duas finalidades: religiosa e educativa. De que forma podemos conciliar 
a ação direcionada aos jovens levando em conta esses dois aspectos?

Senhor, dá-nos sabedoria e determinação para continuarmos nossa ca-
minhada buscando a vida em plenitude e a felicidade dos seres humanos 
que é o sentido último do plano de Deus. Faça-nos acreditar e confiar na 
humanidade assim como o Evangelho de Cristo tem confiança.

Que sejamos anunciadores do Evangelho que propõe a bela notícia 
que convida todos a participar da filiação em Cristo. Queremos seguir 
o exemplo de Dom Bosco que educa e evangeliza pondo em ação um 
projeto de promoção integral, preocupados com o desenvolvimento e o 
serviço aos jovens.

Enfim, ilumina nosso campo de trabalho para continuarmos servindo 
aos jovens, sobretudo os mais pobres, e os ambientes populares, pelos 
quais e nos quais se humaniza e se evangeliza. Amém.

Subsídios Congresso Nacional da AJS 2017
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Ponte Jusce
lino Kubitsc

hek

Mais conhecida como Ponte JK, foi projetada por Alexandre 
Chan. Tem 1.200 metros de extensão e é formada por três arcos 

metálicos que se intercalam pelas pistas e calçadas, simbolizando 
o movimento de uma pedra quicando sobre a água. Ela liga a saída 

do Eixo Monumental Sul ao Lago Sul. 
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O sistema preventivo: 
uma experiência 

espiritual e educativa

Encontro 4:

“A prática deste sistema baseia-se toda nas 
palavras de São Paulo que diz: A caridade é 

benigna e paciente; tudo sofre, mas espera tudo e 
suporta qualquer incômodo.”

[O Sistema Preventivo na Educação da 
Juventude]
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Motivação Bíblica:

Refl exão:

João 10, 10

Na passagem do evangelho, ouvimos uma parábola que nos remete a 
Jesus o Bom Pastor. E assim como Ele, que precisou guiar as ovelhas, 
Dom Bosco e toda a família salesiana tomaram para si essa missão por 
todo mundo. É através dos passos de Dom Bosco que muitos jovens es-
tão hoje seguindo o mesmo Cristo.

Jesus, por meio deste evangelho, vem nos pedir que o conheçamos. 
É quando conhecemos a Cristo que podemos fazer dele a porta que nos 
levará a santidade. Para Dom Bosco, e para nós que também somos res-
ponsáveis pela continuação de seu trabalho, precisamos fazer de Jesus 
Cristo uma fi gura conhecida.

Dom Bosco nos deixou como legado o Sistema Preventivo. A salvação 
das almas dos jovens pela evangelização com amor e alegria.

O Sistema Preventivo no desafi a a sermos jovens protagonistas. Para 
isso, devemos concentrar nossos esforços no tripé: razão, religião e bon-
dade. Ou como já dizia Maria no sonho dos nove anos: “torna-te humilde, 
forte e robusto”.

Esse é o nosso desafi o no mundo hoje. Colocar em prática um sistema 
preventivo. Não somente de forma educativa, mas de forma espiritual. A 
fi gura do Bom Pastor deve nos motivar a conseguir mais almas, como 
dizia Dom Bosco.

O sistema preventivo: uma experiência espiritual e educativa
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Trocando Ideias:

Oração Final:

No Evangelho, Jesus diz que ainda há ovelhas que não estão sob seu 
cuidado, mas que é preciso que essas também tenham um pastor e se 
tornem um rebanho. Dom Bosco, por meio do sistema preventivo conquis-
tou jovens para suas obras. Como nós podemos colocar esse sistema 
preventivo em prática hoje para conseguir mais jovens engajados na obra 
em que estamos?

Como podemos fazer para que Jesus se torne mais conhecido como 
esse pastor que nos guia para essa porta onde desfrutaremos de mais 
pastagens?

Senhor, permita-nos crescer na nossa missão, seguindo o exemplo de 
Dom Bosco de revelar aos jovens pobres o amor de Deus por eles.

Que possamos estar abertos para que o espírito salesiano, inspirado 
pelo estilo do Bom Pastor, qualifique a nossa espiritualidade e a nossa 
ação educativo-pastoral. 

Assim como Dom Bosco, queremos oferecer nossa vida pelos jovens 
em um projeto de vida intenso e verdadeiro, dedicando nossos dons, nos-
sa ação educativa, para que tudo seja orientado a serviço dos jovens. Pe-
dimos determinação para construirmos um serviço que os ajude os jovens 
a crescer, tornando eles mesmos protagonistas do próprio projeto de vida. 
Amém.

Subsídios Congresso Nacional da AJS 2017
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Memorial JK

A estátua é de Juscelino Kubitschek, que marca o local do 
Memorial JK, em um dos pontos mais altos da cidade, construído 
onde foi realizada a primeira missa em Brasília antes mesmo da 

transferência da capital. No memorial, encontram-se diversos 
objetos que simbolizam a cidade, além de diversos pertences 

antigos de Juscelino.
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Fazer da casa uma 
família para os jovens

Encontro 5:

“Sem familiaridade não se demonstra afeto e sem 
essa demonstração não pode haver confi ança. 

Quem quer ser amado deve demonstrar que ama.”
[Carta de Roma, 1884]
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Motivação Bíblica:

Refl exão:

Lucas 24, 15

Iluminados pela Palavra de Deus, vamos descobrir que o caminho para 
fazer nossa casa uma família para os jovens é o caminho de ir ao encon-
tro. Da mesma forma que Jesus se aproximou (“Jesus aproximou-se e 
pôs se a caminhar com eles” - Lc 24,15), nossa casa precisa ser um lugar 
onde todos têm a responsabilidade de ir ao encontro do outro.

Não podemos simplesmente esperar que eles venham ao nosso en-
contro, pois muitas vezes quando chegarem pode ser tarde demais. Daí a 
importância de ter uma casa capaz de propor um caminho para os jovens.

O primeiro lugar a procurar nossos jovens é sempre no meio de nossos 
amigos. Achamos que devemos ir para longe procurar, quando na maioria 
das vezes quem mais precisa de uma mão amiga é justamente aquele 
que está mais próximo.

Nossa casa é também lugar da atitude de escuta e acolhida. “Que pala-
vras são essas que trocais enquanto ides caminhando?” (Lc 24,17). Não 
existe casa e família onde reine a paz e a alegria se as pessoas não se 
sentem acolhidas e não se sentem ouvidas.

A comunicação se tornou para nossa vida ponto crucial de aproximação 
das pessoas. Se elas não participam, perdem o interesse por estar juntas 
e vão se refugiar em lugares onde podem se expressar e estar com as 
pessoas que as escutam. Eis o motivo da internet e mídias sociais pre-
sentes por todos os cantos fazerem tanto sucesso, pois neles há sempre 
a possibilidade de encontrar alguém que possa ouvir e acolher.

Fazer da casa uma família para os jovens
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Nossa casa é lugar do anúncio do evangelho. “E começando por Moi-
sés e percorrendo todos os Profetas, interpretou-lhes em todas as Escri-
turas o que a ele dizia respeito” (Lc 24,27). A Palavra de Deus sempre 
será o elo entre nossas relações humanas. Quando aprendemos dela o 
verdadeiro sentindo do amor a Deus e ao próximo, nossa família cresce, 
pois existirá sempre o lugar de acolhida. A família deixa de ser vinculada 
pelos laços de sangue e passa ser unida agora pelos laços do amor. Daí 
a importância de criarmos em nossas casas relações pessoais consisten-
tes, onde todos possam se sentir amados.

Nossa casa é lugar do convite. “Permanece conosco, pois cai a tarde e 
o dia já declina” (Lc, 24, 29). Quando amamos o ambiente onde vivemos, 
estamos sempre chamando as pessoas para estar conosco. Isso se dá 
por gostar do lugar onde estamos e das pessoas que convivemos. Por 
isso, nossa casa precisa ser sempre o lugar por excelência do convite, 
pois nela somos felizes e queremos que outras pessoas também sejam 
felizes. Daí a importância de aprender a amar nossa casa, nossos am-
bientes educativos.

Nossa casa é um ambiente rico de confiança e familiaridade. “Não ardia 
o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos expli-
cava as Escrituras?” (Lc 24,32). Um lugar, onde somos bem acolhidos 
gera em nós o desejo de estarmos lá. Uma casa onde nos sentimos bem 
enche nosso coração de alegria, liberta da tristeza e nos ajuda a enfrentar 
os desafios de nossa vida. A nossa casa pode fazer arder nosso coração 
quando nela não mais nos sentimos sozinhos, pois temos alguém que 
queremos bem e que nos quer bem.

Nossa casa é ambiente onde todos cuidam de todos. “Naquela mesma 
hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 
Onze e seus companheiros que disseram: É verdade! O Senhor ressus-
citou e apareceu a Simão” (Lc 24 32-34). Os discípulos de Emaús en-
tendem no partir do pão que quando estamos juntos nossa comunidade 
sempre será o melhor lugar do mundo, pois nela encontramos tudo o que 
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precisamos para ser feliz. Os amigos são a grande riqueza que faz os 
discípulos enxergarem que o Senhor está vivo e que tira deles todo o de-
sânimo, mesmo quando temos todos os motivos do mundo para desistir.

Encontrar, escutar, acolher, anunciar, convidar, confiar e cuidar são os 
princípios norteadores que devem levar nosso trabalho nas comunidades 
e obras salesianas. Devemos estar atentos à construção de relações afe-
tuosas e de uma casa de acolhida, onde todos sejam protagonistas na 
nossa família. A casa salesiana é, antes de tudo, um ambiente de amor 
afetuoso que faz de seus membros pessoas capazes de dizer sim ao pro-
jeto de Deus, através da vida e missão de Dom Bosco.

Fazer da casa uma família para os jovens
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Trocando Ideias:

Oração Final:

O nosso grupo da AJS consegue acolher os jovens?

Eu tenho conseguido escutar os jovens ao meu redor e entender o que 
eles estão precisando para serem acolhidos?

Como posso assumir na minha vida o compromisso da acolhida dos 
jovens mais necessitados?

Senhor, ensina-nos a fazermos da nossa casa salesiana uma verdadei-
ra família, correspondendo o afeto de todos para que se sintam acolhidos 
e responsáveis pelo bem comum. Pedimos para que habite entre nós o 
clima de confiança mútua e perdão quotidiano, experimentando a alegria 
de compartilhar tudo. Que as nossas relações sejam guiadas pelo mo-
vimento do coração e da fé. Por fim, desejamos que nosso testemunho 
de casa que acolhe e educa desperte nos jovens o desejo de conhecer e 
seguir a sua vocação com alegria e santidade.

Subsídios Congresso Nacional da AJS 2017
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Ermida Dom Bosco

A Capela tem a forma de uma pirâmide de base inclinada, é 
revestida em mármore branco e possui uma cruz metálica no 

topo. Foi projetada por Oscar Niemeyer e construída sobre uma 
plataforma de lajes às margens do Lago Paranoá. O local é o 

primeiro templo de Brasília. Está no ponto de passagem do paralelo 
15º, com o qual Dom Bosco teria sonhado em 1883. No sonho, 
ele via que entre os paralelos 15º e 20º estaria situada a capital 
brasileira. Dentro do templo, está a imagem do profeta esculpida 

em mármore pelos irmãos Arreghini, da Itália, trazida em uma 
procissão fl uvial em 1962.
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Animação Juvenil 
Salesiana

Encontro 6:

“Somos caracterizados por uma série de valores 
próprios e sensibilidades particulares. Isso marca 

a nossa presença na Igreja e na sociedade.”
[Princípios Norteadores da AJS]



30

Motivação Bíblica:

Refl exão:

Marcos 16, 15

Sabia que a palavra animação vem de dar vida, ânimo por meio de ações?

Dom Bosco já nos ensinava: “O que somos é presente de Deus; no que 
nos transformamos é o nosso presente a Ele”. Por isso, somos convidados 
a nos colocarmos à disposição do outro, principalmente para que em meio 
aos jovens possamos ser evangelizadores para conseguir mais e mais almas 
para Deus.

Sabemos que o caminho não é fácil e que devemos nos inspirar na nos-
sa fé. Acreditar que “foi Ela quem tudo fez!” e sempre continuará fazendo 
e que “Enquanto estamos neste mundo, é preciso sempre fazer sacrifícios; 
façamos de boa vontade e alegremente; o Senhor vai anotar todos eles e no 
tempo certo nos dará um belo prêmio.” Dessa forma devemos nos motivar a 
buscar evangelizar os jovens.

Jesus deixou muito claro para os discípulos que deveriam anunciar ao 
mundo o evangelho. Recentemente, o Papa Francisco também reforça o pe-
dido para que os jovens não fi quem apenas a ouvir o “ide servir sem medo”, 
mas que, de fato, façam da igreja algo além de uma construção. A Conferên-
cia de Aparecida também relembra nossa missão inicial, para que cada um 
seja um discípulo do Senhor e que o mesmo se torne um missionário.

O tema Animação Juvenil Salesiana até poderia ser o signifi cado da sigla 
AJS, mas não é.  O sentido da Articulação da Juventude Salesiana (AJS) é 
realizar a evangelização e educação integral dos jovens, tendo eles como 
protagonistas.

Animação Juvenil Salesiana
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Trocando Ideias:

Oração Final:

Sabendo que devemos ser missionários e que nossa animação deve 
ser nas características da espiritualidade juvenil salesiana, então quais 
são as características e valores dessa espiritualidade?

Quais são as nossas motivações para termos tal animação de ser pro-
tagonistas desse trabalho?

Saindo das palavras, quais atitudes concretas vamos implementar e 
qual o prazo para tal?

Senhor, pedimos perdão se em algum momento fi camos de braços 
cruzados, apenas observando outros a realizar um trabalho missionário. 
Agradecemos por nos confi ar a missão de evangelizar.  Faça-nos reco-
nhecer a oportunidade de toda hora e também em qualquer lugar de fazer 
a multiplicação de seus ensinamentos. Amém.

Subsídios Congresso Nacional da AJS 2017

Nós somos seres em transição, cujo itinerário pode ser modifi cado, estimu-
lado, alterado ou difi cultado pelas condições em que se desenvolve. Outro 
fator é a pertença a um grupo, pois em grupo nos descobrimos e temos a cer-
teza que nossas qualidades serão somadas e nossos defeitos trabalhados.

Então em grupo ou individualmente devemos ter a consciência que somos 
evangelizadores. Por meio de ações cotidianas apresentamos nossos exem-
plos de vida como uma catequização atual, animada ao estilo salesiano. A 
Espiritualidade Juvenil Salesiana tem como convicções a certeza de que o 
Senhor está presente em nossa história, o valor de ter amor a Maria e que 
nossa oração não seja apenas palavras, mas sim o complemento das ações.
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