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Caríssimos irmãos – missionários dos jovens, caríssimos amigos das missões salesianas!

Durante  o mês mariano de maio  relembro com frequência  a sabedoria  vital  dos nossos 
primeiros  salesianos.  “SEM  NOSSA  SRA.  AUXILIADORA,  NÓS,  SALESIANOS,  NÃO 
SOMOS  NADA”,  repetia  o  nosso  bispo  S.  Luís  Versíglia.  Podemos  de  fato  ouvir  da 
experiência  vital  dos  nossos  irmãos  de  todos  os  continentes  que  Maria  está  sempre 
conosco:  guia-nos  e  protege-nos  como  a  filhos.  Desde  a  primeira  basílica  de  Maria 
Auxiliadora construída pelos primeiros missionários em Buenos Aires na Argentina até a um 
recente quadro de Maria Auxiliadora pintado por um nosso jovem professor na Mongólia, na 
missão de Darkhan, sentimos que esta Mãe está sempre muito perto de nós.

A Maria Auxiliadora, Mãe da Igreja, confiamos todos os 35 candidatos da 140ª expedição 
missionária, de 27 de setembro de 2009: desde o mais jovem, de 22 anos, até ao mais 
idoso, de 69. 

A Maria  Auxiliadora dos  Cristãos  pedimos que acenda  em nós,  em qualquer  lugar  que 
estejamos, a chama missionária: “Virgem Maria, ensinai-nos a não ter medo de falar do mundo a Jesus e de Jesus ao mundo” (João 
Paulo II, Ecclesia in Asia 51).

P. Václav Klement, SDB
Conselheiro Geral para as Missões 

As missões salesianas procuram novos missionários . . . !  (America)
inspetoria - país línguas necessárias características do ambiente e qualidades requeridas para os missionários

PAR Chaco-Vicariato espanhol Vicariato do Chaco, poucos SDB com idade avançada, refundação da missão  

ANT Cuba espanhol País pobre, regime comunista, só obras pastorais, nenhuma escola, pouquíssimos 
irmãos 

ABB Patagonia espanhol Vicariato confiado aos SDB, igreja fraca, faltam pastores, missões rurais, trabalho 
pastoral entre os índios mapuches 

PER Vicariato espanhol, línguas indígenas  Missão amazônica – Vicariato confiado aos SDB, poucos irmãos, trabalho pastoral 
entre os Ashuars 

VEN Vicariato espanhol, línguas indígenas  Missão amazônica – Vicariato confiado aos SDB, poucos irmãos, trab. pastoral 
entre os Ianomâmis 

ECU Vicariato espanhol, línguas indígenas Missão amazônica - Vicariato confiado aos SDB, poucos irmãos, trabalho entre os 
Ashuars-Shuars 

O Conselheiro Geral

Procuram-se novos missionários 
(América)
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Confio a Maria no cenáculo todos 
os missionários

Oração a N. Sra. Auxiliadora pela 
China 

intenção missionária salesiana maio de 2009

«Para que toda a Família Salesiana da Mongólia – missionários SDB e FMA - Filhas de Maria 
Auxiliadora, primeiros Salesianos Cooperadores de origem mongólica – continuem com paciência 

e constância a educação na fé das crianças, adolescentes e jovens.» 
A juveníssima Igreja da Mongólia administrou o primeiro batismo somente em 1994. Agora conta com 
perto  de  600 fiéis  mongolinos  e 60  missionários/as  que os  ajudam a  crescer  na fé.  Desde 2005 a  
comunidade de Darkhan está empenhada na obra de primeira evangelização . Agora possui cerca de 90  
católicos e uns 30 catecúmenos. As duas comunidades de Ulan Bator dirigem os serviços educativos aos  
jovens pobres, animando as jovens comunidades católicas através do serviço pastoral.

Para a intenção geral e missionária do Papa v.  www.sdb.org         Para sugestões e contribuições: cagliero11@gmail.com



Confio a Maria no cenáculo todos os missionários
Nunca como hoje se ofereceu à Igreja a possibilidade de, com o testemunho e a palavra, f azer chegar o Evangelho a  
todos os homens e a todos os povos. Vejo alvorecer uma nova época míssionária, que se tornará dia radioso e rico de  
frutos, se todos os cristãos e, em particular, os missionários e as jovens Igrejas corresponderem generosa e santamente  
aos apelos e desafios do nosso tempo.

Como os Apóstolos depois da ascensão de Cristo, a Igreja deve  
reunir-se no Cenáculo « com Maria, a Mãe de Jesus » (At 1, 14),  
para implorar o Espírito e obter força e coragem para cumprir o  
mandato  missionário.  Também  nós,  bem  mais  do  que  os  
Apóstolos, temos necessidade de ser transformados e guiados pelo 
Espírito.

Na vigília do terceiro milénio, toda a Igreja é convidada a viver  
mais  profundamente  o  mistério  de  Cristo,  colaborando  com 
gratidão na obra da salvação. Fa-lo-á com Maria e como Maria,  
sua  mãe  e  modelo:  é  Ela,  Maria,  o  exemplo  daquele  amor 
materno, do qual devem estar animados todos quantos, na missão  
apostólica, cooperam para a regeneração dos homens. Por isso, «  
confortada pela presença de Cristo, a Igreja caminha no tempo  
para a consumação dos séculos indo ao encontro do Senhor que  
vem.  Mas,  nesta  caminhada,  a  Igreja  procede  seguindo  as  
pegadas do itinerário percorrido pela Virgem Maria ».

A  «  mediação  de  Maria,  toda  Ela  orientada  para  Cristo  e  
disponível  para a revelação do seu poder salvífico »,  confio  a  
Igreja e, em particular, aqueles que se empenham na actuação do  
mandato missionário, no mundo de hoje.

(João Paulo II, Redemptoris Missio, 92)

M aria A uxiliadora pintada por B ayaa, 
professor e catecúmeno de D ark han, 

M ongólia

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA AUXILIADORA  PELA CHINA

Virgem santa, Auxiliadora,
          Mãe de Cristo, Patrona e Advogada da China, intercede pela Igreja, pelo Povo e pela Juventude  
          chinesa entregues aos teus cuidados maternos.

Infunde em todos o desejo de conhecer o plano de amor do Pai, a coragem de acolher o Evangelho de 
Cristo, a vontade de crescer no Espírito Santo..

Afasta dos teus filhos qualquer tipo de mal. Defende-os dos perigos do materialismo e da indiferença 
religiosa. Suscita entre eles vocações santas, fiéis ao serviço do Reino de Deus.Dio.

Também a nós, que esperamos com confiança os milagres previstos por nosso pai Dom Bosco, 
          dá a mesma fé, a sua paixão e a sua sede pelas almas; faz-nos fiéis ao nosso carisma e à opção           

em favor da juventude pobre e abandonada.

Dá-nos a coragem de sonhar, a audácia nos empreendimentos, a sabedoria na ação amorosa,
          a perseverança na doação total à missão e uma pureza de vida que reflita a tua.

Tu, que em Caná apressaste o tempo do teu Filho, exerce com urgência a tua materna intercessão 
         e apressa para o teu povo a abertura de novos horizontes de liberdade, de paz e de escuta do teu Filho.

As primeiras Salesianas Cooperadoras 
da Mongólia


