SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES
SEDE CENTRALE SALESIANA

Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino

Il Rettor Maggiore

Prot. 22/0287
Brasília, 27 de agosto de 2022
À atenção dos

INSPETORES e
IRMÃOS SALESIANOS
Em suas sedes
CONVITE PARA A CANONIZAÇÃO DO COADJUTOR SALESIANO
ARTÊMIDES ZATTI
Caros Irmãos,
chegue a cada um de vós a minha saudação fraterna e afetuosa e os meus votos de todo bem em
nome do Senhor
Escrevo esta carta desde Brasília, onde estou acompanhando o Inspetor, os Irmãos e a Família
Salesiana e os jovens na celebração do 75º aniversário da Inspetoria "São João Bosco" de Belo
Horizonte (Brasil).
Como indicado no título, esta carta tem a finalidade de convidar os Inspetores e os Irmãos das
Inspetorias para a canonização do nosso Coadjutor Salesiano Artêmides Zatti.
O Consistório, presidido hoje, 27 de agosto de 2022, pelo Santo Padre, estabeleceu que a
canonização se dará no Domingo 9 de outubro de 2022 em Roma.
Além disso, o Santo Padre, o Papa Francisco, deu-nos o grande presente de nos conceder uma
audiência privada na véspera da canonização, sábado 8 de outubro ao meio-dia, aberta a todos
os membros da Congregação e da Família Salesiana. Também nos foi concedida a oportunidade
de celebrar a Eucaristia na manhã de 8 de outubro, às 10 horas da manhã.
Com a alegria desta notícia, queridos irmãos e irmãs, ofereço algumas informações para melhor
participar do evento da canonização:
•

São convidados a vir a Roma todos os Irmãos de todas as Inspetorias do mundo, que, em
diálogo com seus respectivos inspetores, desejarem participar.
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•

•
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•
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•
•
•
•
•

•

Os Irmãos Coadjutores de todas as idades, que desejarem vir, são convidados pelo ReitorMor e seu Conselho.
O Reitor-Mor e o Conselho Geral assumirão todas as despesas de alimentação e
hospedagem, desde a chegada até o dia da partida para retornar às suas respectivas
Inspetorias.
A canonização de Artêmides Zatti será uma grande festa para todos nós, salesianos, mas
especialmente para os irmãos coadjutores.
O Reitor-Mor pediu a todos os membros do Conselho Geral para estarem presentes neste
importante dia.
O convite é estendido a todos os Inspetores das 91 Inspetorias e Visitadorias da
Congregação. Peço a todos os Inspetores que façam o esforço de estar presentes para
representar a própria Inspetoria, junto com algum outro Irmão.
O Reitor-Mor também convida os Bispos, Arcebispos e Cardeais Salesianos que desejarem
participar. Será certamente um grande dia para toda a Igreja, as Igrejas particulares e a
Congregação Salesiana.
Todos os participantes da canonização devem chegar a Roma até 7 de outubro de 2022 e
retornar aos próprios locais no final do evento, ou seja, na noite de domingo 9 de outubro
de 2022, ou na manhã de segunda-feira 10 de outubro de 2022.
Aqueles que o desejarem poderão certamente ficar mais tempo em Roma. No entanto, pelo
restante dos dias, cada um terá que tomar suas próprias providências para a permanência.
Os salesianos coadjutores também são convidados a continuar a sua peregrinação para
visitar os lugares santos salesianos de Valdocco, Chieri e Colle, de 10 de outubro (viagem
a Valdocco) até a manhã de 14 de outubro de 2022.
No dia 11 de outubro, em Turim-Valdocco, o Reitor-Mor presidirá a Eucaristia de ação de
graças pelo dom da santidade de Artêmides Zatti.
A Congregação e a Família Salesiana são convidadas a celebrar uma Eucaristia de ação de
graças no mesmo dia e em todas as partes do mundo salesiano, em comunhão com aquela
que celebraremos em Valdocco.
Um grupo de Irmãos salesianos vem trabalhando há semanas para garantir a recepção, o
alojamento e a viagem a Roma, proporcionando alojamento adequado para todos os
participantes.
O Ecônomo Geral, Sr. Jean Paul Muller, e a equipe do Escritório do Economato Geral estão
à altura da tarefa e estarão atentos àqueles que possam precisar de ajuda especial para as
viagens.
Enfim, para inscrever-se e também para responder às demandas logísticas, foi ativado um
sítio WEB pelo link https://forms.gle/HhRWofVxnBfveKfp7
Para qualquer solicitação de ordem logística, está à disposição o nosso irmão P. Jesús Jurado
pelo e-mail: jjurado@sdb.org - WhatsApp: +39 335 848 8484.
O prazo para comunicar a participação das pessoas que necessitarão de alojamento é 20 de
Setembro, através de registo utilizando a ligação acima fornecida.
2

SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES
SEDE CENTRALE SALESIANA

Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino

Il Rettor Maggiore

Caros irmãos, após este convite muito importante com as primeiras informações, nós vos
enviaremos o calendário preciso, os horários e o programa dos vários dias.
Com esta carta urgente (que não pôde ser enviada antes porque faltava a decisão do Consistório
dos Cardeais com o Papa), pretendo pedir-vos para ativar urgentemente todas as decisões que
deveis tomar em cada Inspetoria a fim de garantir a participação no evento e dar a devida
atenção às realidades locais individuais.
Saúdo-vos com verdadeiro afeto e unidos no Senhor e em ação de graças pelo dom da
canonização,

P. Ángel Fernández Artime, SDB
Reitor-Mor
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