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II SEMINÁRIO PARA A PROMOÇÃO DAS CAUSAS DE BEATIFICAÇÃO  
E CANONIZAÇÃO NA FAMÍLIA SALESIANA  

 
 

Roma, 1° de novembro de 2017 
Solenidade de TODOS OS SANTOS 

 
Aos Rev.dos Inspetores e Visitadores SDB 
Às Rev.das Inspetoras e Visitadoras FMA 
Aos Superiores/as Gerais e Responsáveis Centrais  
dos Grupos da Família Salesiana 

Caríssimos/as 

Após a celebração do 1º Seminário de promoção das causas de beatificação e canonização 
da Família Salesiana, realizado em abril de 2016, que contou com a participação de 100 pessoas 
provenientes do mundo todo, chegou de diversas partes o pedido para organizar uma nova edição 
a fim de consolidar o caminho iniciado. 

Enquanto expressamos um profundo e religioso sentido de gratidão e de louvor pela 
santidade já reconhecida em nossa Família e por aquela em vias de reconhecimento, estamos 
cientes de ter recebido uma herança preciosa que merece ser conhecida e valorizada, sob diversos 
aspectos: litúrgico-celebrativo, espiritual, pastoral, eclesial, educativo, cultural. 

A iniciativa do Seminário propõe-se, portanto, a promover o conhecimento, a imitação e a 
intercessão destes irmãos e irmãs da nossa família carismática que o Senhor nos deu como modelos 
de vida, companheiros de viagem e intercessores. 

A Postulação Geral encarrega-se do convite aos Vice-Postuladores e colaboradores das 
causas em andamento, que participarão de entendimento com os respectivos superiores e 
responsáveis. Cabe aos senhores/as indicar outros participantes como destinatários do Seminário. 

Encontrarão a seguir as orientações organizativas. É importante que os participantes sejam 
indicados e inscritos até o dia 31 de janeiro de 2018. 

Agradecendo pela atenção e esperando que a iniciativa, que confiamos à intercessão de 
Maria Auxiliadora, seja frutuosa para o crescimento espiritual e apostólico da Família Salesiana, 
cumprimento-os fraternalmente, 

P. Pierluigi Cameroni SDB 
Postulador Geral  

postulazione@sdb.org

mailto:postulazione@sdb.org


 
 

Orientações gerais  
 
 

1. Destinatários: 
 

- Vice-Postuladores e colaboradores das causas em andamento. 
- Uma ou duas pessoas ligadas aos lugares onde os candidatos à santidade viveram ou 

onde a devoção está particularmente difundida.  
- Representantes dos Grupos da Família Salesiana. 
- Representantes de Turim-Valdocco, do Colle Don Bosco e de Mornese. 
- Representantes de centros especiais de formação e espiritualidade. 
 
 

2. Objetivos:  
 

- Valorizar o patrimônio espiritual, pastoral e educativo de santidade nascido de Dom 
Bosco. 

- Oferecer orientações e boas-práticas a fim de promover as causas dos candidatos à 
santidade canonizada da Família Salesiana. 

- Ajudar no reconhecimento e acompanhamento dos presumidos milagres. 
- Compreender o verdadeiro significado e as finalidades de um processo de canonização. 

 
 
3. Local:   Casa Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs 

Via Aurelia 476 - ROMA1 
 

4. Data: de terça-feira 10 a sábado 14 de abril de 2018. 
 
 
5. Língua: o Seminário será em língua italiana.  

Se necessário, será providenciada a tradução em inglês. 
 
 

6. Inscrições: Deverão ser feitas até 31 de janeiro de 2018, compilando a ficha de inscrição e 
endereçando-a a don Stefano Vanoli svanoli@sdb.org Secretário do Seminário. 

 
 
7. Programa: o programa do Seminário será enviado até dezembro de 2017. 

                                                           
1 A casa é facilmente alcançável para quem viaja de automóvel ou decide utilizar os meios públicos de transporte. Para 

quem chegar em automóvel ou ônibus: sair na saída n. 1 do Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), continuar pela Via 
Aurelia até a Piazza San Giovanni Battista de La Salle de onde será possível fazer a inversão de marcha e chegar à 
entrada da casa (para os ônibus, o acesso é permitido pela Via Aurelia 476). A partir da Estação Termini, com 
transporte público: tomar a linha A do metrô na direção “Battistini” e descer na estação “Cornelia”. A partir do 
aeroporto de Fiumicino: tomar o ônibus Shuttle no terminal 3 e descer na estação Aurelia. A partir do aeroporto de 
Ciampino: tomar o ônibus “TERRAVISION Shuttle Bus”, que parte do aeroporto de Ciampino e chegar à estação 
Termini. De ali continuar tomando a linha A do Metrô na direção “Battistini” e descer na estação “Cornelia”.  
 

mailto:svanoli@sdb.org


 
 
8. Aspecto econômico 

Custo da participação no Seminário, do jantar de terça-feira 10 de abril ao almoço de sábado 
14 de abril, compreendendo pernoite, café da manhã, almoços e jantares, dois “cafezinhos”, 
uso das salas, taxa municipal, relatores: 
 
350 euros (participação com pernoite em quarto individual – disponibilidade de 95 quartos) 
 
300 euros (participação com pernoite em quarto duplo – disponibilidade de apenas 10 
quartos) 
 
200 euros (participação sem pernoite) 
 
Para a necessidade de permanência antes ou depois do Seminário, dirigir-se à Secretaria do 
Seminário.  

 
O pagamento deve ser feito  
em  €  (EUROS)  através de  BÔNUS BANCÁRIO  em nome de: 
 
         BENEFICIARIO: DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 
         BANCO            : BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
         AGÊNZIA         : N. 2 ROMA   
         NÚMERO C/C :  000004655X77  
          IBAN               : IT54 O 056 9603 2020 0000 4655 X77 
          BIC/SWIFT     : POSOIT22 

          Indicando a causale : ▶ Postulazione. Seminario 2018 

 
 
9. Solicitação aos participantes  

A fim de favorecer a partilha de experiências em andamento aconselha-se a vir ao Seminário 
documentando as causas acompanhadas: 

 Bibliografia do Servo de Deus e sobre o Servo de Deus. 

 Indicações de sítios web, CD, DVD. 

 Experiências e atividades significativas de promoção das causas.  
 
 
Comissão organizadora 
 
P. Francesco Cereda, Vigário do Reitor-Mor 
Ir. Piera Cavaglià, Secretária Geral do Instituto das FMA 
Ir. Sylwia Ciezkowska, Vice-Postuladora das causas FMA 
P. Pierluigi Cameroni SDB, Postulador Geral 
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II SEMINÁRIO PARA A PROMOÇÃO DAS CAUSAS DE BEATIFICAÇÃO  
E CANONIZAÇÃO NA FAMÍLIA SALESIANA 

 
Ficha de inscrição 

 

Nome 

Sobrenome 

Causa de beatificação  

Cargo 

Grupo da Família Salesiana 

Endereço 

Endereço eletrônico 

Necessidade de tradução em língua inglesa 
 
Tipo de participação 
 

□ participação com pernoite em quarto individual (disponibilidade de 95 quartos: 350 euros) 
 
□ participação com pernoite em quarto duplo (disponibilidade de apenas 10 quartos: 300 
euros) – Indicar quarto com ………….............................................................................................. 
 
□ participação sem pernoite (200 euros) 

 
 
 
A ficha deve ser compilada e enviada à Secretaria do Seminário até o dia 31 de janeiro de 2018, 
endereçada ao P. Stefano Vanoli svanoli@sdb.org Secretário do Seminário 
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