
 
DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma 
 

O Conselheiro Geral para a Formação 

 

 

Roma, 24 de novembro de 2013 

Prot. 13/0630 

 

 

Ao Reverendo 

Delegado inspetorial de formação 

Em sua sede 

 

Para conhecimento 

Ao Reverendo 

Padre Inspetor 

Em sua sede 

 

 

Objeto: Atuações do Delegado inspetorial para a formação com a Comissão em 2014 

 

 

Caríssimo Delegado, 

 

                                  após os encontros anuais das Comissões regionais de formação, indico-lhe, 

como já de costume, algumas atuações que poderá enfrentar com a Comissão inspetorial de 

formação e, eventualmente, com o Inspetor e seu Conselho em 2014. 

 

Chegamos aos últimos meses do sexênio 2008-2014 e estamos quase no início do novo sexênio 

2014-2020; proponho-lhe, então, algumas atuações que possam facilitar a transição e a passagem ao 

novo Conselheiro geral para a formação. 

 

1. Caminhada da Congregação 

 

A Comissão para a formação pode contribuir para a preparação do Bicentenário do Nascimento de 

Dom Bosco em seu terceiro ano, que nos vê concentrados na espiritualidade salesiana, e ajudar a 

formular a programação local, inspetorial e nacional para a celebração do mesmo Bicentenário. 

 

Este ano vê todas as Inspetorias concentradas no acompanhamento da realização do Capítulo Geral 

27. Após o CG27 será preciso estudar, com a Comissão inspetorial, o documento final e refletir 

sobre a maneira de formar os irmãos para serem “testemunhas da radicalidade evangélica”. 

 

Estamos para completar o processo de aprovação dos “Critérios e normas para o acompanhamento 

do pessoal salesiano”. Com a Comissão, será preciso iniciar o aprofundamento dos conteúdos para 

assimilar as suas linhas operativas e estudar o modo de comunicá-lo a todos os irmãos. 
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Enfim, a Carta do Reitor-Mor “Vocação e formação: dom e tarefa” deverá ser retomada e ser 

instrumento de estudo e atuação em vários níveis; trata-se de uma carta programática para a 

formação que não pode ser negligenciada. 

 

2. Caminhada da Inspetoria 

 

O compromisso mais importante deste período refere-se à revisão do funcionamento da Comissão 

inspetorial para a formação e do trabalho que realizou no sexênio 2008-2014. Peço-lhe para faça 

chegar este trabalho ao P. Chrys ou ao P. Horacio até 31 de maio de 2014. A revisão das Inspetorias 

será entregue ao novo Conselheiro para a formação. 

 

A Inspetoria levará adiante a concretização dos processos iniciados relativos ao itinerário de 

amadurecimento afetivo e formação para a castidade, a formação dos salesianos coadjutores 

segundo a revisão da “Ratio” feita sobre isso, a qualificação dos irmãos, as Orientações sobre a 

formação intelectual na formação inicial. Certamente você continuará o trabalho no cuidado da 

experiência do aspirantado, dos tirocinantes e dos irmãos do “quinquênio”. 

 

Cheguei, agora, ao final do meu mandato como Conselheiro para a formação; por isso, desejo 

expressar meu vivo agradecimento pela colaboração, sua, de seus antecessores e da Comissão 

inspetorial para a formação. 

 

Cumprimento-o cordialmente em Dom Bosco, 

 

 

P. Francesco Cereda 


