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Boletim de Animação Missionária Salesiana 

Uma publicação do Dicastério das Missões para as Comunidades salesianas e os Amigos da missão salesiana  

C aríssimos  amigos: 
Este tempo pós-

capitular foi marcado pelo 
trabalho intenso do Conselho Geral e também do 
nosso Setor para as Missões. Foi um tempo muito 
rico de participação e planejamento, que nos 
ajudou a perceber novamente o sentido e a 
responsabilidade do 
Conselheiro para as Missões 
hoje na Congregação. 

Elemento profundamente 
pedido pelo CG27 e sobre o 
qual o Conselho Geral 
trabalhou intensamente 
durante os trabalhos desta 
sessão de verão, foi o da 
sinergia entre os diversos 
Setores do governo central 
(Formação, Pastoral Juvenil, 
Comunicação Social, Missões e 
Economia). 

Quanto ao Setor para a 
Formação, fizemos uma opção estratégica e 
imediata. O Setor para as Missões participará das 
próximas sete reuniões anuais dos delegados 
inspetoriais para a formação nas Regiões. Estas se 
darão entre setembro e novembro de 2014. O 
objetivo é muito preciso: verificar o grau de 
acolhimento e aprofundamento das últimas 
orientações da Congregação – “Formação 
missionária dos Salesianos de Dom Bosco” (Roma, 
2013) – e garantir a sua aplicação nas Inspetorias. 

Outra opção de sinergia entre os Setores 
serão os encontros regionais dos DIAM. Estes 
acontecerão no segundo semestre de 2015, 2017 
e 2019. O primeiro e o último deste sexênio (2015 
e 2019) serão realizados em conjunto com os 
delegados para a pastoral juvenil. 
Dizendo o mesmo de outra forma: se alguma coisa 
puder mudar ou for relançada nas Inspetorias em 
relação à dimensão missionária, depende em 
grande parte de Delegado Inspectorial de 

Animacion Misionera (DIAM). Todo depende da 
sua capacidade de assumir este precioso 
ministério com zelo, inteligência e audácia, o 
DIAM é a sentinela missionária de toda inspetoría! 

Para estar em constante contato e 
interação, o P. Jose Anikuzhikattil acompanhará 
mais de perto os DIAM das duas Regiões da Europa 
(Mediterrânea e Centro-Norte) e as da África; P. 

Alfred Maravilla, por sua vez, os 
DIAM das  Ásia Leste – Oceania e 
os das duas Regiões América 
(Interamérica e Cone Sul); eu, 
pessoalmente, os DIAM da Ásia 
Sul . 
Cada DIAM queremos oferecer 
agora alguns breves apelos, mas 
muito estratégicos e 
importantes : 
♦ a divulgação do Cagliero 
11, cujo responsável direto é o 
P. Alfred, como também a sua 
tradução nas várias línguas 
inspetoriais; 

♦ a promoção da participação dos irmãos nos 
diversos cursos de formação missionária 
(UPS, Shillong e Quito); 

♦ a preparação cuidadosa na Inspetoria da 
Jornada Missionária Salesiana ; 

♦ a divulgação e aprofundamento do precioso 
material das Jornadas de Estudo o 
Primeiro Anúncio de Jesus  do sexênio 
passado sobre Cristo, já impresso e enviado 
a todas as Inspetorias . 
Recordemos em nossa oração comunitária 

os membros da 145ª expedição missionária 
salesiana. Eles participarão do Curso para Novos 
Missionários de 3 de setembro, em Roma e nos 
lugares salesianos, até 28 de setembro, com a 
entrega da cruz pelo Reitor-Mor na Basílica de 
Maria Auxiliadora ! 

 
P. Guillermo Basañes SDB 

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

Pela 145ª expedição missionária salesiana – Valdocco  

Desde os tempos de Dom Bosco até hoje, cerca de 11.500 Salesianos de Dom Bosco e 3.500 FMA e 
algumas centenas de voluntários missionários receberam o crucifixo missionário em Turim-
Valdocco, das mãos do Reitor-Mor. Além disso, cerca de 2000 outros Salesianos foram enviados aos 
territórios missionários diretamente pelas suas inspetorias. Também neste ano, o Sucessor de Dom 
Bosco envia vários missionários SDB, FMA e alguns voluntários leigos. Atualmente os missionários 
partem de todos os continentes e são enviados a todos os cinco continentes. A missão universal se 
tornou multidirecional. Rezemos para que todas as comunidades inspetoriais cresçam na abertura 
em direção à Igreja universal – ao serem generosos para deixar sua cultura, região ou país e, ao 
mesmo tempo, sejam acolhedoras para com os irmãos que vêm de outras culturas e países . 

A fim de que a 145ª expedição missionária ajude os Salesianos de todo o 
mundo a reavivar a chama missionária, que foi acesa em Valdocco no 
longínquo dia 11 de novembro de 1975. 

Membros da 145ª  expedição missionária  

  Nome Inspetoria Destinação  

1. P. Martin BONKÁLO SLK SLK-Azerbaijão 

2. S. Raphael Thembinkosi BHEMBE AFM China services 

3. P. Selvakumar Arockia KAMALAKANNAN INT  SLK-Azerbaijão 

4. P. Jean-Claude KAZADE AFC FRB 

5. P. Celestine KHARKHONGOR ING AFE 

6. P. Lupicino Hyun Shik KIM KOR ZMB 

7. S. Peter Hoai Van NGUYEN VIE Del. PNG-SI 

8. P. Sabu Joseph PUTHUKULATHIL INH UNG 

9. S. Harsha Bandara THENNAKOON LKC Del. PNG-SI 

10. S. Beatus Vokmar TOLA ITM BCG 

11. S. Joseph Van Lich TRAN VIE BCG 

12. L. Efren UMANDAL FIN AET 

 

Testemunho de santidade missionária salesiana 
 

“Sim, realmente eu preciso muito da ajuda de Deus; a missão que o bom Deus me 
confiou é difícil; é um caminho árduo. Mas o Deus que me deu tanta coragem não 
me deixará no abandono: sinto Jesus muito perto; diria que se faz sentir 
sensivelmente; e, de fato, como poderia ter tido força, uma pobre criatura tão 
frágil, ter tido tanta coragem? E como poderia viver tão alegre e contente como 

vivo, num deserto estrangeiro e, diria, quase bárbaro?“ (13 de julho de 1923). 
 

Das cartas da Beata Maria Troncatti (1883-1969),  
Filha de Maria Auxiliadora, missionária no Equador  


