
 

▀ P. Miguel Ángel García SDB  

Conselheiro Geral  
para a Pastoral Juvenil 

 

agradecemos a Deus

muito o que dele se espera

“Quando sou fraco,  
é então que sou forte”

de 
reconhecer e aceitar os nossos limites

▀ P. Pavel Ženíšek SDB 

Membro do Setor para as Missões 
 

PARA REFLETIR 
E PARTILHAR 

▀ Conheço as 

minhas forças  
e os meus limites 
pessoais 

▀ Estou disposto 

a achar Cristo 
também nas 
minhas 
fraquezas, 
fragilidades, 
limitações?

AGLIER0 11 , 
Boletim de Animação 
Missionária Salesiana 

Uma publicação do Setor das Missões para as Comunidades SDB e os Amigos das Missões Salesianas 

Caros Irmãos 
Salesianos e Amigos, 
referindo-se às energias de uma 
pessoa, "burnout" poderia tra
duzir-se como «queimado», 
«esgotado». Está, pois, com 
«burnout» quem «explodiw>: 
exauriu todas as próprias forças e 
não as consegue regenerar. Tal 
síndrome - exaustão emotiva, 
despersonaliza-ção, ausência de 
satisfação pessoal - pode atingir 
também os Agentes pastorais. 
Falamos de pessoas - normais -
que iniciaram com generosidade 
e dedicação o seu serviço, mas 
que - como um motor de carro -
acabam por «explodir». 

Há que dar atenção ao seu 
desconforto, auxiliando-as a 'ler' -
com realismo - a sua situação 
interna e externa: isto também as 
ajudará a tomar decisões que lhes 
mantenham acesa a "chama· da 
dedicação: uma chama que deve, 
claro, ser alimentada com a 
oração e com outros auxílios 
espirituais. E é de justiça 
reconhecer que, por vezes, a 
situação concreta, em que se 
realiza o seu serviço pastoral, é ... 
árdua: tão árdua que acaba por 
'queimar' os recursos dos 
evangelizadores. Pelo menos de 
alguns. , 

~~~& 

Força e fraqueza caminam juntas li 
Em vendo os 23 novos missionários que compõem a 152a Expedição 
Missionária Salesiana, exultamos de alegria e por 
tamanho dom. Sabemos que não foi fácil - sobretudo nos dois últimos anos 
- querer ir para as Missões 'ad gentes' e não poder depois vtajar (ter com 
frequência de esperar por meses e meses antes de o fazer) Não é, pois, de 
estranhar que ao missionário se peça seja forte. Forte e robusto. E também 
humilde, porque é . Entretanto, o que fazer, 
se, apesar de um discernimento sincero e uma preparação honesta, ele não 
estivesse à altura de tantas expectativas? 

A 'Intenção de Oração' do Papa Francisco deste mês é : «Por quem sofre de 
depressão, ou 'burnout'». Deveríamos ser sensíveis para com estas pessoas 
que talvez estejam perto de nós; ou mesmo entre de nós. Não só por 
respeito à sua fragilidade mas também para deixar-nos incomodar por elas. 
O apóstolo e missionário Paulo de Tarso escreveu: 

(2Cor 12,10). De fato, mostra-nos o Evangelho não 
só o grande poder com que Jesus fazia o bem ao Povo mas também, no 
fim e na cruz, o seu total aniquilamento, com o qual, porém, nos trouxe a 
salvação. 

Somos uma congregação fortemente ativa. Fazem-se tantas coisas boas, 
tantas boas obras. E isso também graças aos nossos missionários. Sem sua 
coragem. determinação e energia, nunca seriamos o que somos chamados 
a ser filhos fiéis de Dom Bosco. Mas não devemos ter medo 

, de elevar a Deus as nossas mãos 
vazias. É claro que, pela Fé e a confiança no Espírito de Cristo, podemos 
fazer muito mais daquilo que pensamos. Entretanto, com o teólogo 
contemporâneo Tomás Halik e com os arquitetos dos arranha-céus, 
também podemos admitir que "o que não balança não é sólido". 



Origem 

Nome 

Destino 

Pro-

víncia 
País 

Pro-

víncia 
País 

ACC  S. PATERNE MOUANGA 
BOL Bolívia 

ACC 

 

S. DAVID EYENGA   

AFC 

 

S. CHRISTOPHE CITO 
POR Portugal 

S. GRÉGOIRE MALOBA 

S. LUKUNDULA RAMAZANI DIEUDONNÉ ISI Tunísia

AFE S. EMMANUEL MGANDA BMA Brasil

AFO P. BARNABÉ GBODONOUMÈTO NOUDÉVIWA ARS Argentina

AGL L. CYPRIAN MBAZIIRA SLO Eslovênia

ANG  S. TEODÓSIO AUGUSTO ALVES MOR não especificado 

CAM Guatemala S. JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ AFC RD Congo 

FIN 
 

P. JOSÉ ARMANDO CORTEZ ARS Argentina 

FIS P. ARNEL JASON MENGOTE MOZ Moçambique 

MDG  S. GERMAIN MAEVATOKY MOR não especificado 

MEM  P. ISMAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ GER Turquia 

SUE  S. DANIEL GLASS ACC não especificado 

VIE  

S. VINCENTE LÊ THÀNH TRUNG 
SLO Eslovênia 

S. JOSEPH NGUYỄN ĐỨC HẬU 

S. FRANCIS X. ĐỨC KHIÊM  
AFC RD Congo 

S. JOSEPH HOÀNG QUỐC TIẾN 

S. JOHN BAPTIST NGUYỄN VAN TAI ACC não especificado 

L. JOSEPH TRẦN THUẬN THIÊN TRÚC 
AFE Sudão 

S. PETER TRAN TRI 

ZMB  S. THOMAS FRANK ZELEWENDE BMA Brasil 

os 23 salesianos

14 de novembro de 2021

mapa anexo

sua origem

A data

rezar pelos 
novos missionários

As pessoas que sofrem  
de depressão 
Pelos membros das CEPs nos Estados Unidos  
que sofrem de esgotamento, ansiedade ou depressão. 
Rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão,  
ou esgotamento, encontrem nos outros apoio e luz que as  
abra à vida.                         [Intenzione di preghiera di papa Francesco]  

 

152ª EXPEDIÇÃO 
Ir 

MISSIONARIA 

Estados Unidos 

1----- DAfnca 

O grande sonho m1ss1onano de 
Dom Bosco continua. Apresenta
mos que, de 
Turim-Valdocco, serão mandados 
pelo Reitor-Mor, P. Fernández 
Artime, em cerimónia litúrgica de 

Pela tabela à esquerda e também 
pelo pode-se ver: -
quem são estes missionários - de 
onde vêm - onde será a sua nova 
missão. 

Quanto à são 11 da 
África, 9 da Ásia e 3 da América; 
ninguém da Europa e da Oceânia; 
tampouco da Índia (muito 
provavelmente devido à 
pandemia que tão virulentamente 
atingiu o País) Há sócios em 
formação, sacerdotes e irmãos 
(muitos deles bem jovens, outros 
já maduros e cheios de 
experiência) 

- insólita - do envio, em 
meados de novembro, foi 
escolhida para não coincidir com 
o Capítulo Geral das FMA as quais 
tradicionalmente enviam suas 
missionárias conjuntamente com 
os nossos irmãos. 

Convidamos todos a 
pelo bom 

andamento das necessárias 
questões administrativas e, so
bretudo, por sua inserção e 
benéfica presença na nova missão. 


