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CAGLIERO 11 ~ 
Boletim de Animaçao 
Missionaria Salesiana 

Urna publicaçao do Setor das Missoes para as Comunidades SDB e os Amigos das Missoes Salesianas 

Embora ainda estejamos 
lutando para enfrentar a "nova 
normalidade", iniciamos o 
novo ano "movidos pela 
esperança": estamos conven
cidos de que Deus faz novas 
todas as coisas. O importante é 
ter olhos de Fé: eles nos 
permitem reler os eventos de 
modo diferente. 

Tendes em maos o «Cag
liero11». Renovado na forma e 
conteudo, tem a finalidade 
unica de ser um subsidio para 
a animaçao missionària da 
Comunidade salesiana e dos 
membros da Comunidade 
Educativo-Pastoral (CEP). 

Possam as "mudanças" no 
«Cagliero11» favorecer um 
renovado apreço por este 
singelo, mas importante meio 
de manter vivos o espirito e o 
fervor missionàrios, no cora
çao de cada Coirmao e de 
cada membro das CEPs. 
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Para quem & com quem JI 
Caglieroll entra para o seu 12Q ano de existencia. Oueremos seguir oferecendo
vos este boletim, a todos v6s que sois sensiveis ao munda missionario. E nos 
sentimos felizes de poder apresentar-vos algumas 
partir do presente numero: 

a 

novo , moderno, com imagens maiores e adequada cromaticidade 
"Forum" de interessantes observaçòes, reflexòes, exemplos de boas praticas 
Caglieroll dedica trés numeros a cada Continente, depois muda 
Intençòes de Oraçao do Santo Padre ligadas à oraçao por um Pais 
cada terceiro més saira com urna pagina-poster a mais, com as fotos: 

Com o novo formato queremos mais estreitamente 
conosco. Para que Caglieroll possa ser atraente temos necessidade da vossa 
atuante cooperaçao. Como? 

Mandando da vossa realidade missionaria e também algumas fotos. 
Mandando de boas pràticas, ideias, experièncias, testemunhos. 
Mandando urna ou duas boas com alta resoluçao (pelo menos 2MB). 

pelas Missòes, missionarios, voluntàrios, benfeitores, jovens. 

Eis a nossa equipe de redaçao. Trés salesianos sacerdotes e um jovem leigo do 
Setor para as Missòes Salesianas de Roma: 

P. Maravilla (Filipmas): Conselheiro Gera! para as Missòes 
P. Menamparampil (India): responsavel pela solidariedade missionaria 
P. Zenisek (Rep. Tcheca) : responsàvel pela animaçao missionaria 
Sr. Fulgaro (Italia): cooperador da animaçao missionaria 

Nos pr6ximos très meses, Caglieroll voltar-se-a mais para o " 
onde continua em curso o Projeto Europa. Neste trimestre prevalecera o da 
bandeira da CE, também cor mariana. À intercessao de . confiamos todas 
as atividades missionarias. 

Desejando-vos as 
bençaos de Deus, 

vossos amigos da 
redaçao de Caglieroll 

(na foto, da esq. para 
a direita) 

PS - Avisai-nos por favor 
quando souberdes que 
alguém gostaria de 
receber este Boletim. 

mailto:cagliero@sdb.org


▀ P. John Paul Swaminathan, SDB  
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Eis a principal resposta da Congregação ao 
COVID-19: o nosso serviço educativo, 
espiritual e religioso, cada qual adaptado 
às exigências da quarentena e do 
‘lockdown’: O programa mundial de 
coordenação dependente do Setor 
Missões recebeu pedidos iguais a 
 

8,5 milhões de € para 282 projetos, 

165 dos quais foram financiados com 
perto de 6,5 milhões.  

11 milhões as pessoas, pertencentes 

a 625.000 famílias, que foram ajudadas 
com alguma assistência material. 

Tudo isso se tornou um verdadeiro 
Primeiro Anúncio, voltado primeiramente 
aos mais excluídos, esquecidos, rejeitados, 
estigmatizados, alcançando proporções 
heroicas e levando pelo menos dois 
Salesianos ao martírio na luta contra o 
COVID-19.  

▀ P. MC George Menemparampil, SDB 

solidarity.covid19@sdb.org 

A fraternidade humana 

Pela promoção de fraternidade humana e da  
carinhosa bondade do espírito salesiano na França. 

Rezemos  para que o Senhor nos dê a graça de viver em plena  

fraternidade com os irmãos e irmãs de outras religiões, rezando uns pelos 
outros, abertos a todos.                  [Intenção de oração do Papa Francisco]  
  

UMA BENçAO SER MANDATO 
PARA A FRANçA... ~ 
A experiencia que mais me tem inspirado e encorajado, e que 
me mantém sempre ativo é perceber "a compaixao e o amor 
que Deus tem por mim". Realmente, nao consigo explicar quao 
profunda seja a alegria de ser salesiano de Dom Bosco. A minha 
felicidade interior redobrou pela graça e dom de ser salesiano 
missionario na Europa. Estar na França nunca foi meu desejo ou 
vontade. 

E, corno todo m1ssionano, tive no inicio de enfrentar alguns 
desafios: mas Deus estava, esta e estara sempre comigo. Sinto
me muito benquisto pelos meus irmaos da Inspetoria FRB. Oue 
posso desejar mais7 Sempre, antes mesmo antes de vir para a 
França, partilhei com os coirmaos o meu desejo de comunicar o 
amor de DEUS aos jovens através da midia. Mas nunca imaginei 
que esse sonho se faria realidade num pais que eu desconhecia 
chamado França. O plano de Deus e o Seu modo de guiar é 
extremamente estimulante. 

Qual o "valor agregado" ou a vantagem para umjovem Salesiano 
proveniente de outro Continente, trabalhar na Euro-pa? 
O "Projeto salesiano Europa" esta ainda em vigor? 

Os irmaos que vem de outros continentes a trabalhar na Europa 
nao podem ser vistos ou interpretados somente segundo a ideia 
de que a maior parte dos irmaos aqui sa.o idosos"; e que é por 
isso que a congregaçao os envia. N6s somos urna congregaçao 
intemacional: recebe e envia irmaos onde quer que deles ela 
precise. Isto faz parte do DNA da nossa Congregaçao. À pergunta 
se o Projeto Europa seja ainda atual, deveria responder cada 
coirmao que vive com missionarios jovens, provenientes de 
diferentes continentes. 

Na tua lnspetoria trabalhas em dois setores: na animaçao 
missionaria e na comunicaçao socia I. Achas que isto seja um bem? 

Estar em ambos os setores torna o meu trabalho facil e menos 
problematico. Tive sempre urna particular sensibilidade pela 
Animaçao Missionaria, porque sou um Salesiano. Esta chama 
estara sempre comigo. Dom Bosco teve de enfrentar a revoluçao 
industrial: hoje estamos perante a revoluçao digital e tecno
logica. Devido ao COVID-19, esta revoluçao digital explodiunos à 
frente, e podemos ver e apalpar os seus efeitos - positivos e 
negativos. É chegado para os Salesianos de todo o Mundo o 
momento de AGIR corno Dom Bosco, com o unico e s6 objetivo 
de "ver os nossos jovens FELIZES aqui e no mundo que vira". 

1987, em Tamil Nadu, india Sul 

Provincia SDB de origem INT (Tiruchi) 

Membro da lnspetoria FRB desde 2011 Delegado para 
a Comunica o Socia\ Delegado para a Anima o 


