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A SERVIÇO DO CORAÇÃO MISSIONÁRIO
DE DOM BOSCO EM TODO O MUNDO!

C

aríssimos amigos!
Desde que ‘Cagliero11’ nasceu, dei-lhe sempre meus olhos e
coração. Fui sempre um seu atento e respeitoso leitor. Agora,
‘Cagliero11’ me dá a palavra! E eis-me a usá-la pela primeira vez
desde que o Capítulo Geral 27 (CG27) há pouco me elegeu Conselheiro
para as Missões.
Durante os dias de discernimento e de eleições, no CG27, em
Roma, com frequência me vieram à mente as palavras do nosso
caríssimo ainda rapaz João Cagliero: “Frade ou não frade, eu fico com Dom Bosco!” Não me
preocupou muito o que me poderia pedir Dom Bosco neste Capítulo Geral. Antes, concentrei-me na
alegria de poder continuar a colaborar com ele.
E de fato, estou muito contente de poder estar hoje diretamente ao serviço do coração
missionário de Dom Bosco em todo o mundo. 30 anos faz, quando terminava o colegial em Buenos
Aires, o desejo de ser missionário me empurrou a escolher a vida consagrada salesiana. Pensava e
rezava naquele momento: “Se me faço padre diocesano, Senhor, ficarei muito limitado a uma
pequena geografia”. Hoje, depois da experiência feita nestes anos, antes em Angola e, depois, em
toda a África, Deus me põe na frente todo o mundo. Sem limites nem fronteiras. Agora tenho a
tentação de pensar e rezar ‘alla Don Camillo’: «Também, Senhor, não precisa exagerar tanto, né!”.
Eis, pois, meus caríssimos amigos: com esta minha primeira saudação quero simplesmente
apresentar a minha carteira de identidade: ‘salesiano e missionário’.
Ao caro P. Václav Klement, o mais vivo agradecimento por estes anos de serviço apaixonado,
corajoso e criativo pelas missões salesianas. Conservemos e multipliquemos os seus sorrisos. Cuidemos
e façamos crescer as abundantes sementes lançadas através dos cinco continentes!
Obrigado! E a todos uma Santa e Fervorosa Páscoa!
P. Guillermo Basañes, SDB
Conselheiro para as Missões

Os nossos melhores votos ao
P. Ángel Fernández Artime e ao seu Conselho!

FELIZ PÁSCOA
a todos os nossos Leitores

Contemos Jesus na terra do gelo perene!

A

minha vocação missionária nasceu no oratório de minha cidade natal.
Menino ainda e, depois, como animador, ouvia com frequência os contos
dos nossos missionários, sobretudo do P. Jan Sutka (missionário eslovaco
por quase 60 anos, na selva equatoriana entre os ‘shuars’) e dos nossos coirmãos na
Sibéria. Em seguida durante a formação salesiana, cruzei várias vezes com irmãos
que trabalhavam na Sibéria. Depois do primeiro ano do tirocínio, pedi ao Inspetor
continuar o tirocínio na Sibéria, em Yakutsk. Ali trabalhei dois anos – maravilhosos –
em nosso oratório e centro juvenil.
Feitos os estudos teológicos na Crocetta, em Turim, Itália, no ano de 2010,
pedi ao Reitor-Mor enviar-me aonde houvesse necessidade. Durante o verão, como
Diácono, fiz uma excelente experiência trabalhando por dois meses no noviciado de
Sunyani, em Gana, África. Depois do verão recebi o comunicado de que o ReitorMor me destinava à Sibéria. Depois da ordenação presbiteral, em setembro de
2011, participei do ‘Curso para Novos Missionários’, em Roma, e recebi a Cruz
Missionária do P. Chávez. Devido à burocracia diplomática, é um problema
conseguir visto de permanência. De fato, essa licença só chegou depois de perfazer
três turnos de 90 dias (ano e meio!) de idas e vindas entre a Eslováquia e a Rússia.
Cá os desafios da nossa missão são muitos. Yakutsk é uma cidade com 300 mil habitantes, de muitas
nacionalidades. Os católicos são uma pequena minoria, com frequência considerada uma… seita. Desde setembro
sou o vigário paroquial. São 150 os batizados. E a maioria é a primeira geração de católicos. Exceção feita para
mulheres filipinas, que aqui estão para trabalhar, somos uma comunidade cristã jovem e mui viçosa! Nós
procuramos ser bons animadores, porque a sua formação nos dá a esperança de um crescimento não somente de
número mas sobretudo de qualidade.
Fazemos parte da Diocese de Irkutsk, a Diocese mais extensa do
mundo, mas com apenas 45 sacerdotes. Só o nosso decanato, de Yakutsk,
cobre 3 milhões km2 (igual a toda a Índia), com um só milhão de
habitantes. A severa temperatura continental oscila durante o ano entre
-60°C a +40°C.
A comunidade católica e salesiana mais próxima está a 520 km, em
Aldan. Somos as únicas comunidades salesianas e católicas em todo este
mais que vasto território. Como salesianos, temos aqui um amplo campo de
trabalho entre os jovens. Muitos os orfanatos, por causa dos numerosos
divórcios e do trágico alcoolismo. Estudam em Yakutsk perto de 25 mil
alunos. Também no campo social há muito que fazer.
Nossa Comunidade estritamente Salesiana vive agora um momento especial de transformação: voltamos a
fazer parte da Inspetoria eslovaca por causa da dissolução da Circunscrição Leste. Por ora somos quatro coirmãos
estáveis em duas comunidades em Yakutsk. Destes, dois retornam à Eslováquia e dois, viajantes, tentam receber a
licença. Este problema do pessoal já está a durar três anos. Mas espera-se vencer o desafio.
Entretanto fica o Convite de virem a contar Jesus Cristo na terra do gelo perene!
P. Ján Chovaňák
eslovaco, missionário na Sibéria

Intenção
Inten o Missionária
Mission ria Salesiana
Pelos Jovens da América Latina - um ano depois da JMJ 2013 do Rio de Janeiro
A fim de que os jovens não sejam apenas objetos das políticas dos estados,
mas se transformem em voluntários da paz, do progresso solidário e em
apóstolos da nova evangelização.
Pelos jovens que participaram na Jornada Mundial do Rio de Janeiro, a fim de que
a experiência de fé vivida se transforme em vida cristã a serviço dos outros e sejam
trabalhadores incansáveis na sociedade, especialmente em favor dos mais pobres.

Todos os números anteriores de ‘Cagliero 11’ encontram-se em purl.org/sdb/sdl/Cagliero

