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AGLIER0 11~ 
Boletim de Animação 
Missionária Salesiana ' Uma publicação do Setor das Missões para as Comunidades SDB e os Amigos das Missões Salesianas 

Caríssimos amigos, 

agradeço de coração pela 
oportunidade que me é dada de 
partilhar uma saudação e um 
agradecimento por esta obra de 
"difusão do bem" que é o 
CAGLIER011. 
Um aniversário empenhativo 
foi completado: 1501 O número 
150 é um bem que dura no 
tempo e que nos ajuda a nunca 
esquecermos uma nossa faceta 
fundamental: o espírito 
missionário! Se Deus for seu 
Deus, a Fé n'Ele lhe sairá em 
cada ação. em cada palavra, em 
cada decisão.. Então será a 
energia do Cristo Ressuscitado 
a entrar em nós ... e. de nós, em 
todos aqueles que nos 
estiverem em derredor, até 
onde Deus quiser. 
Este Espírito de Ressurreição 
vem até nós também pelo 
Boletim missionário. Ele chega 
aonde quer que estejamos, e 
nos ajuda a nunca nos 
esquecermos do que realmente 
somos: Filhos de Deus. 

Muito obrigado a todos aqueles 
que, com coração e 
competência, cuidam deste 
'Cagliero11' há 150 números! 

Caglieroll publica o seu li 
150º número! 
Quando o P. Václav Klement foi eleito Conselheiro Geral para as Missões, em 
2008. fui chamado a fazer parte da sua Equipe. Lembro que depois da 
Assembleia Consultiva Mundial para as Missões, em setembro de 2008, 
fizemos longos debates acerca de como promover a animação missionária na 
Congregação. O P Klement propôs a publicação de um boletim que tivesse o 
mesmo formato de que era o boletim de animação missionária 
da Inspetoria das Filipinas Norte (FIN). Sugeriu que se chamasse «CAGLIERO 11» 
'Cagliero·, em honra do grande salesiano missionário, e '11', tanto para lembrar 
a data do envio da 1 ª Expedição Missionária, em 1875, quanto para lembrar o 
dia mensal de oração pelas missões em cada 11 de mês. Assim, com a 1 ª 
edição. em . nasceu o Cagliero11. 
Os primeiros números que preparei tinham exatamente a finalidade de ver 
como reagiriam os Coirmãos perante a mova publicação, simultaneamente 
em cinco línguas, no formato A4, com duas páginas Era não só fácil de ler, 
mas também de imprimir (para expor num mural da comunidade, da escola 
ou da paróquia). Inicialmente publicamos alguns pensamentos sobre Dom 
Bosco e de outros salesianos missionários. Passado algum tempo, decidimos 
convidar os mesmos missionários a Esta 
revelou-se a parte mais atraente e lida do Cag\iero11. Muitas dessas histórias 
foram reproduzidas num sem-número de edições dos Boletins Salesianos. 
Muitos os salesianos e leigos que descobriram sua vocação missionária depois 
de ler esses compartilhamentos de algum missionário, no Cagliero111 Foram 
frequentes as vezes que encontrei o Cagliero11 no mural da comunidade de 
muitas Inspetorias. Agora é traduzido . e se acompanha de 
um videoclipe de 1 minuto, principalmente dirigido aos jovens. 
Recordando esses 150 números, só nos resta agradecer a Deus por essa 
inspiração - maravilhosa! - do Espírito, que mantém vivo o espírito 
missionário de Dom Bosco. 

O PRIMEIRO NÚMERO DE 'CAGLIER011': 

Número 1 

Caríssimo (Oiretor,Dclcgado de animação missionária)! 

Celebramos neste ano o 150º aniversário da _nossa 
• João Caglicro (1838-1926) fot um dos 

Congregaçuo. • d Do Bosco cm 

~~;it;~ q~:~:: :~:;cªta~:n;~:;si;n~ e~o_i cscoihit 
. h fc da primeira expedição m1ss1onána de 11 e 

como\ e d t 875 à Argentina. Queremos chamar este 
~~~c~-~~"',;:.cin .. ,mmento de animaç.ão missionária 

Neste Número 

• do Conselheiro para as missões 

• Intenção missionária saleslana -
Janeiro 2009 

• Como Dom Bosco se lançou no 
empenho missionário 
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 A beleza do matrimônio  
Pelos casamentos cristãos provenientes de         
ambientes salesianos da República Democrática do Congo. 

Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimônio com o apoio de 
uma comunidade cristã, para que cresçam no amor, com generosidade, 

fidelidade e paciência.          [A intenção de oração do Santo Padre Francisco] 

P. Václav Klement SDB 

Tchecoslováquia

Coreia do Sul

Ásia Leste-Oceania

COMO NASCEU 
O CAGLIER011 
Agora, doze anos depois, que acha que mudou graças aos 150 
números do Caglieroll? 

Depois do CG26, durante a reunião da primeira Consultoria 
Mundial para as Missões (setembro de 2008) sentiu-se uma intensa 
necessidade de dar maior visibilidade à animação missionária na 
Congregação e na FS. Da busca de como responder a esse desafio 
emergiu a ideia de um boletim mensal simples, já em uso em 
algumas inspetarias. O nome, "Cagliero", é simbólico: refere-se ao 
chefe da pnmeira expedição missionária, P. João Cagliero (1838-
1926). O número '11' relembra a data importante do primeiro envio 
de missionários por de Dom Bosco, em 11 de novembro de 1875. 
'Cagliero11', portantol Um convite mensal a todas as comunidades 
salesianas do mundo 

Agora, doze anos depois, que acha que mudou graças aos 150 
números do Cagliero11? 

Certamente os dois obJettvos ongmais - contribuir à visibilidade 
das missões e fazer rezar pelas missões e pelas novas vocações 
missionárias - produziram muitos frutos. Em muitíssimos lugares 
da Congregação e da FS, podemos ver o Cagliero11 exposto no 
Quadro de Avisos e no sitio web. Além disso, as narrações da 
vocação e da vida missionária no 'Caglieroll' têm inspirado a 
muitos Coirmãos a partirem como missionários 'ad gentes·: ·se 
outros podem, por que não posso eu1 '. Talvez pela sua 
simplicidade, o Cagliero11 é traduzido em mais de 20 línguas, 
tomando-se um instrumento de animação universal na Família 
Salesiana 

Deseja partilhar algum pensamento com os leitores do Cagliero11? 

Sem dúvidal A melhor estratégia de animação missionária é dar a 
palavra aos mesmos missionários, para que falem de suas 
motivações, de como superaram os desafios na vida missionána e 
de como levam o Evangelho aos jovens de hoje 
Faço votos, por isso, que toda Comunidade e todo Coirmão achem, 
pelo menos uma vez por mês, o tempo para - em cada dia 11 de 
mês - pensar na vida e vocação missionárias, e rezar por elas. 
Agradeço a todos os que o traduzem e difundem, de forma digital 
ou impressa, para avivar a chama missionária em nossa Família 
Salesiana. 

Nascido em 1958. em Brno (ou Bruna), na então 
, o P. Václav é o mais velho de 

quatro irmãos. Devido ao regime comunista, ainda 
Jovem salesiano em agosto de 1984 emigrou para 

poder ser missionário. Estudou em Roma, foi 
ordenado e, em 1986, destinado à 
onde trabalhou até 2002, primeiro como D1retor 
da Comunidade em Seul, depois como Inspetor 

Salesiano. 

Em 2002 foi eleito Conselheiro Regional para 
a , encargo que desempenhou 
novamente a partir de 2014. No meio, entre 2008 

e 2014, foi Conselheiro Geral para as Missões. Depois 
do Capitulo Geral 28, o Reitor-Mor o nomeou 
Visitador Extraordinário "ad nutum" até 2025. 

Número de • . - em que estamos presentes: 2009 = 130 
Número de • salesianas: 2009 = 92 2020 = • • 
Número de~m0salesianas canonicamente eretas: 2009 = 1854 2020 = 
Número de salesianos • : 2009 = 15.952 2020 = ~· :1.:1:,1c:.1 




