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Boletim de Animação Missionária Salesiana 

 

De Pequim a Santiago  
Em Barcelona (Espanha), na noite de 9 para 10 de abril de 1886, Dom Bosco teve o quinto sonho 

missionário, que racontou, por vezes com voz soluçante, ao P. Rua, ao P. Branda e ao P. Viglietti. 

Texto integral: v. MB XVIII,72-74 ou então http://sdl.sdb.org  (sdl - salesian digital library) 

Biblioteca Digital Salesiana). 
 

No sonho encontrava-se Dom Bosco 
nos arredores de Castelnuovo 
(Itália), sobre a pequena elevação do 
assim chamado ‘Bricco del Pino’, 
perto do vale Sbarnau. …. Lançou dali 
o olhar para o fundo do horizonte. .... 
Viu um número imenso de meninos 
que lhe corriam ao encontro 
dizendo: - «Quanto te esperamos! 
Finalmente chegaste! Estás conosco 

e agora não te deixaremos mais ir embora!». 
Dom Bosco nada compreendia e... enquanto se estava no meio deles, viu surgir 
uma Pastorinha a guiar um imenso rebanho de cordeirinhos. Parou ao lado de 
Dom Bosco e disse: - Estás vendo ali na frente? .... E, chamando os meninos, disse 
a Dom Bosco: - Vira-te agora para este lado. Vós também. Vede bem lá no fundo: 
o que estais lendo, o que está escrito...? E então!?... - Vejo montanhas – disse 
Dom Bosco –, depois o mar, depois colinas, depois de novo montanhas, mares... - 
Leio Valparaíso – disse um menino. - Leio Santiago – disse um outro. - Leio os dois 
– dizia um terceiro. - Pois bem – continuou a Pastorinha –, parte desse ponto e 
verá quanto os Salesianos deverão fazer no futuro... Vira-te agora para este lado: 
tira uma linha e olha... Os meninos, aguçando o olhar, exclamaram em coro: - 
Lemos Pequim! - Agora, então – disse a Donzela, que parecia ser a professora 
deles – traça uma linha de Pequim a Santiago. Marca um centro no meio da África: 
isso te fará ter uma idéia exata de quanto devem fazer os Salesianos… - E – 
respondeu Dom Bosco – como fazer tudo isso? Os salesianos são tão poucos... - 
Não te preocupes! Ânimo! Para a frente! – respondeu a Pastorinha –. Basta que 
faças apenas uma coisa: recomenda aos meus filhos que cultivem constantemente 
a virtude de Maria… 
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Uma cordialíssima saudação 
neste mês missionário! 
“Quanto nos ama Nossa 

Senhora!” (MB XVIII, 74): esta 
exclamação dos três ouvintes do 
último sonho missionário em 
Barcelona, em abril de 1886, faz-
nos compreender o coração 
missionário de Dom Bosco. A 
Pastorinha que o acompanha faz 
ver os caminhos rumo às novas 
fronteiras missionárias em todos 
os continentes. No refeitório de 
muitas comunidades salesianas 
deparamo-nos com um mapa-
múndi em que se vê traçada uma 
linha de Valparaíso (Chile) a 
Pequim (China), linha de que se 
fala no sonho. O sonho faz-se 
realidade todo o último domingo 
de setembro, no qual se envia 
todo ano uma nova expedição 
missionária. A maioria dos 42 
novos missionários de 2010 
vieram de terras sonhadas no 
quinto sonho: da África (6) e da 
Ásia (24). Depois de 125 anos, 
ajudemos também nós a realizar 
os sonhos de Dom Bosco! 
No mês de outubro convido-
vos a unir-nos todos na 
récita do Terço missionário, 
oferecendo-o pelas novas 
vocações missionárias na 
África (verde), na América 
(vermelha), na Ásia (cor 
amarela), na Europa 
(branca), na Oceânia (azul). 
 

 
P. Václav Klement, SDB 

Conselheiro Geral para as Missões  

O Sonho 

continua: 
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Para sugestões e contribuições: cagliero11@gmail.com 

A Família Salesiana da Europa Central e do Leste Europeu 
Para que a Família Salesiana da Europa Central e do Leste Europeu saiba 
empenhar-se com renovado impulso, coragem, humildade e paciência na 
evangelização dos jovens  

Há apenas vinte anos alguns países da Europa Centro-Oriental emergiram do longo 

período de dominação de regimes totalitários (Polônia, Lituânia, Ucrânia, Bielorússia, 

Rússia, Geórgia, Eslováquia, República Checa, Hungria, Eslovênia, Croácia, Romênia, 

Bulgária, Moldávia, Sérvia, Montenegro, Albânia, Kosovo). Os jovens desses países 

estão a enfrentar agora o duplo desafio do consumismo e do secularismo, misturados 

à herança do passado comunista ateu-materialista. Em alguns desses países ainda 

faltam as primeiras vocações salesianas consagradas; ali, os irmãos estão a construir 

as primeiras obras educativas, para exprimir o nosso carisma, adequado ao seu 

ambiente cultural e religioso. 

Dar  
Às Atividades Pastorais 
Um Respiro  
Missionário  
Mais Amplo  
 
Mensagem do Santo Padre para 

o Dia Missionário Mundial 

2010  
(texto integral: http://www.fides.org/

index.php?lan=ita) 
 

O mês de outubro, com a 
celebração do Dia Mundial das 
M i s s õ e s ,  o f e r e c e  à s 
Comunidades diocesanas e 
paroquiais, aos Institutos de Vida 
Consagrada, aos Movimentos 
Eclesiais e a todo o Povo de Deus 
uma ocasião para renovar o 
compromisso de anunciar o 
Evangelho e atribuir às atividades 
pastorais uma ampla conotação 
missionária.… nos sentimos todos 
protagonistas do compromisso 
da Igreja em anunciar o 
Evangelho.  
O impulso missionário sempre foi 
sinal de vitalidade para as nossas 
Igrejas (cfr. Encíclica Redemptoris 

missio, 2) e a sua cooperação é 
testemunho singular de unidade, 
fraternidade e solidariedade, que 
torna críveis os anunciadores do 
Amor que salva! … 

15º Curso de Formação Permanente para Missionários  
Este ano a Faculdade de Teologia da Universidade Pontifícia Salesiana, de 
Roma, organiza o 15º Curso de formação permanente para missionários, de 20 
de setembro a 9 de dezembro 2010. O curso está aberto a todos os 
interessados por uma qualificada atualização sobre as temáticas mais recentes 
que desafiam a atividade missionária hoje. 
O curso se configura como um semestre de nível universitário e está 
programado como um curso de formação permanente oferecido a 
missionários que já tenham vivido anos de experiência missionária. Conta por 
isso com as exigências e a seriedade de um semestre de nível universitário. 
As aulas serão ministradas em italiano, por uma equipe de docentes 
universitários, muitos deles com experiência missionária. O curso se conclui 
com uma peregrinação à Terra Santa.Para ulteriores informações: contactar o 
Dicastério para as Missões ou o P. Placide Carava (pcarava@gmail.com)  

A Consultoria Mundial  
das Missões 2010 
Em 28-30 de setembro realizou-se na 
Casa Geral de Roma a Consultoria 
Mundial para as Missões – encontro 
bienal para oferecer consultoria 
permanente ao Dicastério para as 
Missões acerca da atividade 
missionária e da animação missionária 
da Congregação, mediante avaliações, 
pesquisas, estudos e contribuições 
pessoais. 
A Consultoria para as Missões é um órgão colegial que reúne: especialistas nos 
diversos âmbitos da missiologia, da animação e da formação; colaboradores do 
Dicastério para as Missões de várias regiões do mundo salesiano; alguns 
representantes da Família Salesiana; e representantes dos Dicastérios da 
Pastoral Juvenil e da Comunicação Social. 
Entre outras propostas conclusivas a Consultoria sublinhou a necessidade de 
finalizar a elaboração do ‘Quadro de Referência da Atividade Missionária 

Salesiana’ e lançou a idéia de estudar, até ao fim de 2012, a factibilidade de 
uma ‘Associação de Missiólogos Salesianos’ e de um ‘Congresso Missionário 

Salesiano em 2015’. 

 


