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Aos Reverendíssimos Senhores Inspetores
Delegados da Animação Missionária

145ª Expedição missionária (2014) – preparação

Caríssimo Senhor Inspetor,
Uma saudação cordial desde o Nordeste da Índia – Dimapur, durante alguns dias de animação
missionária. Vim aqui para confiar a Maria todo o caminho do qual se fala nesta carta – apelo à
generosidade missionária.
Em 2008 o CG26 pedia que cada Inspetoria “promova o espírito missionário, coloque
generosamente à disposição do Reitor-Mor pessoal salesiano para a missio ad gentes e apoie as
vocações missionárias também entre os leigos e as famílias (n. 49). Agradeço a todas as 56
Inspetorias que, neste sexênio 2008-2013, responderam a este apelo do Capítulo Geral. O mais
generoso foi o Vietnã, com mais de 100 missionários enviados nos últimos 13 anos; e notamos que
em 2013, pela primeira vez, partiram os primeiros missionários salesianos da Rússia, Mianmar e
Albânia.
Concluindo um sexênio, nos encontramos a poucos meses antes do Capítulo Geral 27 sobre as
‘Testemunhas da radicalidade evangélica’. Refleti frequentemente sobre o tema da renovação
pedida a toda a Congregação. O que é a radicalidade da qual temos tanta necessidade? E com
frequência me vem à mente que temos necessidade de mais Irmãos que deixem de modo radical a
própria pátria, cultura, amigos e partam como Abraão para o país ‘que será indicado’ pelo Senhor.
As palavras do P. Luís Bolla (RIP – Descanse em Paz, missionário italiano, falecido em 6 de
fevereiro de 2013, em Lima, no Peru) são o melhor comentário ao tema do CG27: “Quando o navio
se afastava do porto de Gênova, vivi um dos momentos mais belos da minha vida. Parecia-me que
tudo morre – tuas amizades, tua terra, teus montes... E creio que este é o sentimento de todos os
missionários, quando eu disse ao Senhor: ‘perdi tudo, agora permaneces somente TU, porque no
novo mundo não conheço nada. E naquele momento o Senhor te responde: «EU SOU TUDO e
SOMENTE PARA TI». É um momento de alegria infinita!” (Carta mortuária, início).
Preparando as celebrações do Bicentenário do nascimento de Dom Bosco, queremos aprender
dele a fidelidade à Igreja. Durante os últimos 13 anos de sua vida, nosso Pai enviou 11 expedições;
assim, no momento de sua morte, já 20% dos primeiros Salesianos tinham partido para as missões
da América. Verdadeiramente é um percentual carismático que nos desafia hoje – um quinto de
todas as Inspetorias para as missões! Procurando seguir os caminhos de Dom Bosco, vos
apresento também neste ano os frutos da expedição missionária n. 144 (2013) e urgentes
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necessidades das missões salesianas de hoje (2014), atualizadas pelo Reitor-Mor no mês de
julho de 2013.
Todo dia 11 de cada mês rezamos pelos missionários e pelas novas vocações missionárias;
espero que o boletim de animação missionária “Cagliero 11” chegue a todas as vossas
comunidades. Para ajudar os Irmãos a discernir bem esta vocação dentro da vocação: eis as etapas
do caminho dos candidatos ad gentes:
1. Sem uma atualizada informação e formação missionária nas fases de formação inicial, não
podemos esperar as novas vocações missionárias. A edição final da ‘Formação
missionária dos Salesianos’, aprovada pelo Reitor-Mor e seu Conselho em 24 de janeiro
de 2013 está à vossa disposição. (Anexo: Formação missionária dos Salesianos de Dom
Bosco, ed. 2013).
2. Todo o caminho começa com um pedido endereçado ao Reitor-Mor, obviamente baseado
num primeiro discernimento do Irmão. Todo candidato se põe à disposição da Congregação,
porém pode expressar sua preferência ou predisposições concretas por um território
missionário específico.
3. Em primeiro lugar é necessário um bom discernimento da vocação missionária. Depois de
um pedido dirigido ao Reitor-Mor, solicita-se ao Superior do candidato que contribua no
processo de discernimento, de acordo com os critérios. (Anexo: Critérios). A chave do bom
discernimento é a colaboração nos três níveis – Local, Inspetorial e Dicastério para as
Missões. Sobretudo, o parecer do Inspetor com o seu Conselho, envolvendo os formadores,
é muito importante.
4. Depois de um resultado positivo do discernimento, o Reitor-Mor determina ao candidato
uma destinação da futura missão. Um bom conhecimento da pessoa e das capacidades do
candidato nos ajuda muito para evitar indesejáveis surpresas no futuro. Depois, segue-se
um diálogo entre os dois Inspetores envolvidos para facilitar uma preparação e uma
transição adequadas.
5. O curso de formação para os novos missionários da Expedição missionária n. 145
ocorrerá em Roma – Casa Geral, e em Turim (3-28 de setembro de 2014). Os objetivos do
curso ajudam os novos missionários a responder ao chamado: na dimensão cultural –
antropológica, teológica e salesiana. Duas semanas em Roma e uma semana de
peregrinação às raízes do carisma, ajudam a aprofundar as motivações e dar início a um
caminho de formação permanente de cada missionário.
Para facilitar um bom discernimento e a preparação dos futuros missionários te convido a
enviar-me eventuais nomes dos teus candidatos missionários, ou então fazer que cheguem seus
pedidos diretamente ao Reitor-Mor o mais rápido possível (melhor se for antes de 31 de janeiro de
2014).
Assim podemos oferecer a contribuição digna das celebrações do bicentenário de Dom Bosco!
Com o augúrio de um fecundo serviço aos irmãos a ti confiados, em Dom Bosco,

P. Václav Klement
Conselheiro para as Missões
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OBRIGADO PELA GENEROSIDADE MISSIONÁRIA NO ANO DA FÉ
Irmãos Salesianos de 21 Inspetorias que receberam do Reitor-Mor
a cruz missionária em 29 de setembro de 2013 em Valdocco:
N
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Nome
Jorge Bento
P
Anton Grm
P
Roman Sikoń
P
Lazri Odise
S
Diravya Rupen
P
Gamaliyel Francis
P
Gregory Echegwo
S
Christian Tshala Wika P
Robert Malusa
L
Tran Do Phuc Augustino S
Tran Van Xuan Joseph
S
Vu Tien Dung John Bosco S
Bui Nhu Cao John Baptist S
Nguyen Tuan Anh Joseph S
Nguyen Duc Tin John Baptist S
Nguyen Quoc Tuyen John S
Nguyen Cao Thai Joseph S
Bui Huu Ngoc Thinh Peter S
Nguyen Thanh Son Peter L
Nguyen Tien Nam Vincent L
Alexander Samoylov
P
Francisco Robewno
S
Hubert Zobinou
S
Juan Gatica
L
Giovanni Mandrella
P
Shoji Matthew P
Jaroslav Fogl P
Jozef Marek P
Jozef Žembera P
Hoang Ngoc Linh Dominic Savio P
Saju John Mullasseril P
Andre Belo P
Serge Loubayi L
Ramon Pacada P
Minh Dang Duc S

Inspetoria

Nacionalidade

POR
SLO
PLS
IME
INT
INT
AFW
AFC
SUE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
VIE
PLN
MYM
AFO
CIL
ICC

Portugal
Eslovênia
Polônia
Albânia
Índia
Índia
Nigéria
Congo Rep. D.
EUA
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Vietnã
Rússia
Mianmar
Togo
Chile
Itália
Índia
Rep. Tcheca
Eslováquia
Eslováquia
Vietnã
Índia
Timor Leste
Congo Brazzaville
Filipinas
EUA

INK
CEP
SLK
SLK
VIE
INH
ITM
ATE
FIS
SUE
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