SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO DI SALES
CASA GENERALIZIA SALESIANA

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
O Vigário do Reitor-Mor

Roma, 24 de novembro de 2014.
Prot. n. 14/0366
Aos reverendos
Senhores Inspetores
Delegados inspetoriais para a formação
Delegados inspetoriais para a pastoral juvenil
Diretores e Coordenadores de Estudo de Pós-noviciado
Responsáveis das IUS
Em suas sedes

Objeto: Participação no Congresso Internacional de Pedagogia Salesiana do Bicentenário

Caríssimos irmãos,
o Bicentenário já teve seu início; em nível local e inspetorial vão-se realizando iniciativas culturais,
espirituais e pastorais; o mesmo acontece em nível mundial.
Aproxima-se a data do Congresso Internacional de Pedagogia Salesiana, que acontecerá em Roma de 19 a 21 de
março de 2015. Este Congresso é promovido pelo Reitor-Mor e organizado pela Universidade Pontifícia Salesiana. Ele
tem como tema “Com Dom Bosco, educadores dos jovens do nosso tempo”. Anexo a esta carta o programa e o
horário.
Para o Congresso, convida-se ao menos um representante de cada Inspetoria, Visitadoria ou Circunscrição; os
participantes podem ser salesianos e leigos, professores de pedagogia, delegados inspetoriais para a formação,
delegados inspetoriais para a pastoral juvenil, diretores ou coordenadores de estudo de Pós-noviciado, responsáveis
das IUS... As conferências serão feitas, em geral, em italiano, e haverá a tradução simultânea para o inglês e o
espanhol.
As inscrições devem ser feitas segundo duas modalidades diversas até 31 de dezembro de 2014.
-

Para os que pretendem participar do Congresso e pernoitar no “Salesianum”, é preciso comunicar ao P.
Saimy: nome e sobrenome dos participantes e endereço eletrônico. O custo para cada participante é de 200
Euros. O endereço eletrônico do P. Saimy é: sezhanikatt@sdb.org

-

Para aqueles que pretendem participar do Congresso sem pernoitar no “Salesianum”, é preciso comunicar à
Dra. Carmen Barbieri: nome e sobrenome dos participantes e endereço eletrônico. O custo para cada
participante é de 60 Euros; há a possibilidade de adquirir o acesso às refeições. O endereço eletrônico da Dra.
Carmen é convegnopedagogia2015@unisal.it

Agradeço-lhes pela atenção e cumprimento-os cordialmente,

P. Francesco Cereda

