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Caro a.,.,..; ___ , 

Cumprimento-os desde o Co\le 
Dom Bosco, junto com os demais 
Salesianos de vánas lnspetorias 
que apresentaram o pedido de se 
colocarem à disposição do 
Reitor-Mor e da Congregação 
para serem enviados em missão 
no final deste mês como 
missionários ad gentes e ad 
vitam. 

Setembro é conhecido com o o 
"mês da Bíblia" em memória de 
São Jerônimo, o primeiro 
tradutor das Sagradas Escrituras 
para o latim. Um mês que visa 
ajudar-nos a perceber que 
precisamos comunicar-nos to
dos os dias com Deus através da 
sua Palavra escrita. Quando 
abrimos a Bíblia, abrimos as 
nossas vidas' A Bíblia é o espaço 
adequado para nos apro
ximarmos das Sagradas Escri
turas; a sua leitura é um tempo 
em que, acompanhados pelo 
Espírito Santo, abrimos nossos 
corações para sermos terreno 
fértil em que a Palavra de Deus 
produz trinta, sessenta ou cem 
vezes, onde quer que estejamosl 

Com os Salesianos que fazem 
parte da 153ª expedição 
missionária, desejamos a todos 
os leitores de Cagliero11 um mês 
abençoado e intenso de escuta e 

oração à lwC~ 

lnspet. País 

Congo 

ACC 

R. D. Congo 

AFC 

AET Etiópia 

ANG Angola 

CAM Guatemala 

INA Indonésia 

INK Índia 

ICC Itália 

KOR Coreia do Sul 

MDG Madagascar 

PER Peru 

THA Tailandia 

TLS Timo r Leste 

VEN Venezuela 

ZMB Zâmbia 

S. Kimangou, Brinick Oscar 

S. Anasamba, Levito Sébastien 

S. Kasongo, PaulMechack 

S. llunga, Amos Nyenga 

S. Kankwenda, André Nobel 

S. Mpoyi Mukela, Jean- Marie 

S. Mugisho, Christian 

S. Mukala, Jean-Marc Ouetzal 

P. Reger, Mbayo Mukadi 

S. Taabu, Daniel 

S. Dereje. Guye 

S. Gonçalo. Sebastião Manuel 

S. João, Jorge Da Luísa 

S. López, Cristian Adolfo 

P. Delimarta, André 

P. Plavilayil. Tony 

P. lnteglia, Antonio 

P. Kang, Paul Hoon 

S. Andriamandrantosoa. Nirina R. 

S. Tonga, François 

S. Seminario Rivera, Edwin 

S. John Bunmee Chrunsakhon 

P. Ximenes Pereira, Basílio 

L. Pãez, Jean Carlos 

S. Chabala, Rodgers 

Cores dos nomes: África-Madagascar, Interamérica, Ásia Leste-Oceania, 
Ásia Sul, Mediterr nea. 
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SETEMBRO 

INTENÇÃO 

MISSIONÁRIA 

SALESIANA 

Pela abolição da pena            
de morte 
Para a promoção do sistema preventivo  
salesiano em Papua Nova Guiné 
Rezemos para que a pena de morte, que atenta contra a 
inviolabilidade e a dignidade da pessoa, seja abolida nas leis de  
todos os países do mundo    [Intenção de oração do Papa Francisco]  
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P. Alejandro José León Mendoza SDB 

~MOR: UMA INSPETORIA 
MISSIONÁRIA POR NATUREZA 
Caro P. Alejandro, qual é a realidade dos Salesianos na Inspetoria /v10R? 

A nossa Inspetoria realiza a sua missão e oferece o seu testemunho em 5 países de minoria cnstã: Egito, Israel, 
Palestina, Ubano, Síria. Os SOB são em sua maioria missionários (70%), mas os Salesianos Árabes (30%) também 
podem realizar a sua m1ssão em outros países da Inspetoria, além daqueles aos quais pertencem por nascimento 
e cultura. 

Como funciona o trabalho com os voluntários? 
Há bastante tempo é necessário o apoio dos leigos que fazem voluntariado em nossas obras: ··Empenho Oriente 
Méd10", "VIS", professores voluntários nas escolas ltalianas do Eglto, muitos amigos que oferecem o seu trabalho 
Nestes anos, mais de 20 jovens das lnspetorias ICC, INE e SMX farão experiência de voluntariado de breve tempo 
nas diversas casas da Inspetoria MOR 
Não obstante a grande necessidade de pessoal para os trabalhos nas obras da Inspetoria, também foram feitas 
várias experiências missionárias durante as férias de verão no Alto Egito, em Bagdá, Istambul e Arbil. Durante 
essas experiências, participaram tanto SOB como alguns le1gos Desde 2015, durante o verão, a animação 
missionária inspetoria\ tem promovido um intercâmbio de animadores entre os Oratórios a fim de promover o 
espfrito missionário e a comunhão entre as Obras da Inspetoria. De 2015 a 2021, mais de 24 jovens já viveram 
esta experiência. Neste ano, são 16: 

Síria, Aleppo envia 4 jovens 
Síria, Damasco envia 5 jovens e recebe 2 jovens 
Síria, Kafroun envia 2 jovens e recebe 4 jovens 
Egito, Cairo-E! Sahel envia 2 jovens 
Egito, Cairo-Zeitun recibe 1 jovem 
Líbano, El Housson envia 3 jovens e recebe 9 jovens 

Qual é o critério da escolha para onde enviar os voluntários 
da Inspetoria MOR? 
O nosso critério é simples. Quando se trata de compartilhar 
a vida e a fé, não há comunidades que sejam tão pobres que 
não possam compartilhar suas riquezas; nem há comunidades 
que sejam tão ricas que não precisem receber estes testemunhos. 
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Nascido na Venezuela, ele tem 42 anos Aos 17 
anos fez o pré-noviciado. Durante o nov1ciado 
descobriu o desejo de partir em missão. Antes de 
sair, formou-se em Ciências da Educação. 

Aos 22 anos, fez seu primeiro ano de forma o na 
fronteira entre Venezuela e Colômbia com a tribo 
"Waiu". Dois anos depois, o Reitor-Mor aceitou o 
pedido e foi enviado ao Oriente Médio (MOR) 
Assim que foi ordenado sacerdote em 2011, foi 
enviado a Damasco, onde assistiu à guerra na Síria. 

De 2012 a este ano atuou como Delegado para a 
Animação Missionâria (DIAM) Foi também 
Ec nomo Inspetoria!. Atualmente serve como 
Inspetor com a pensamento de poder atender os 
jovens mais necessitados ou aqueles que ainda não 
conhecem a Cristo. 


