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Roma, 24 de janeiro de 2013 

Caríssimo Padre Inspetor,  

apresento-lhe a minha mais cordial saudação. 

Comunico, com prazer, que está aberta a inscrição para o 18º Curso de Formação Permanente para 

Missionários e Missionárias em nossa Faculdade de Teologia da UPS. 

Você pode ver no folder anexo os objetivos, conteúdos, atividades e outras orientações do curso. 

Recomendo-lhe que, no plano de formação permanente dos missionários para todos os missionários que 

completaram algum ano de trabalho, não falte a oportunidade de fazer este curso e de não mandar apenas 

aqueles que o solicitam ou por motivos alheios à finalidade do curso. 

As despesas do Curso serão cobertas pelo Reitor-Mor, mas as viagens, despesas pessoais e o custo da 

peregrinação à Terra Santa (cerca de 1000 €), são por conta da Inspetoria. 

Outras despesas pessoais, como correio, telefone, passeios etc., correrão por conta de cada participante. Por 

isso, é bom que cada missionário disponha pessoalmente de uma quantia suficiente de dinheiro. Durante o 

curso não se darão permissões para viagens a outras nações da Europa. 

N.B. Para quem precisasse, antes do início do Curso Missionário – de 1º de julho a 15 de setembro – 

haverá um curso de italiano no Instituto Dante Alighieri. Durante esse período, os missionários já serão 

hóspedes da UPS, com a assistência do P. Jose Anikuzhikattil, membro di Dicastério para as missões. 

O curso de formação para missionários  

terá início em 16 de setembro e será concluído em 6 de dezembro de 2013 

Acreditamos que a Peregrinação à Terra Santa seja uma ótima conclusão do curso; por isso, convém 

participar caso não haja motivos importantes. 

A revisão dos cursos realizados até agora confirma a validade da nossa proposta formativa, e a cada ano se 

renova a proposta na sequência da experiência anterior. 

Os missionários serão alojados na Universidade Pontifícia Salesiana (UPS): Piazza dell’Ateneo Salesiano, 

1 - 00139 Roma. Tel. (+39) 06 872 90 1 (central telefônica), ecônomo:  

O coordenador salesiano do curso será o P. Jose Anikuzhikattil (jose.anikuzhikattil@gmail.com), Cel. 

(+39) 335-848-8493. Peço que lhe comunique o quanto antes os nomes dos missionários que participarão 

para que ele possa enviar o programa e o material informativo e de preparação. 

Nosso Senhor faça crescer em você e em todos os irmãos da sua Inspetoria o coração missionário de Dom 

Bosco. 

 

P. Václav Klement 

Conselheiro para as Missões 

 


