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DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

Via della Pisana 1111 – 00163 ROMA 

Tel: +(39)-06-656-121; ufficio 06-656-1259; fax: 06-656-12-556 

E-mail: vklement@sdb.org; vklementsdb@gmail.com   

 

 

Conselheiro para as Missões 

Roma, 15 de janeiro 2014 

Missioni - 190 

 

 

América – Formação Missionária 

Curso de Formação Permanente – Quito 2014 

 

Estimado Sr. Inspetor, 

 

Antes de tudo desejo manifestar minhas felicitações e augúrios pelo Novo Ano 

de 2014 que estará focado em conhecer mais profundamente a espiritualidade de 

Dom Bosco. 

Escrevo a você algumas semanas após o Seminário de Animação Missionária 

de todos os Delegados Inspetoriais da América. Estamos terminando também de 

escrever algumas líneas-guias da formação missionária dos Salesianos de Dom Bosco. 

Agora convido-vos ao Curso de Formação Missionária para ajudar aos irmãos 

salesianos, missionários na América. Podemos oferecê-lo este Ano de 2014 graças ao 

apoio do Centro Salesiano Regional de Formação Permanente de Quito. Esperamos 

realizá-lo periodicamente a cada dois anos.  

A referência do Dicastério é o Pe. Maravilla e do CSRFP é o Pe. Alejandro 

León, que será também o Coordenador de todo o curso. 

 

Lugar: Quito – Equador, Centro Salesiano Regional de Formação Permanente 

Data: De 3 a 23 de agosto de 2014 

Participantes: Salesianos missionários de zonas missionárias clássicas 

  (SDB, FMA e FS de todas as Inspetorias da América) 

Capacidade: 24 participantes 

 

 

Motivação do Curso: 
Em base ao Projeto do Sexênio 2008-2014 do Reitor Mor, Missões: apartado 1 > 

Qualificar a formação dos missionários (1.2.1.2). “Garantir a continuidade e a 

qualidade dos cursos de formação missionária aproveitando os centros de formação 

salesiana”. 
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Objetivo: Oferecer uma oportunidade de formação anual aos Missionários Salesianos 

da América para aprofundar e melhorar cada vez mais seu serviço missionário. 

 

Os temas estão distribuídos nos seguintes blocos: 

1. Bloco teológico 

2. Bloco histórico e salesiano 

3. Bloco antropológico-cultural 

 

Modalidade do Curso: 

 Cada manhã: Apresentação do tema, estudo e reflexão pessoal 

 Cada tarde: Intercâmbio de experiências e estudo em pequenos grupos 

- Leituras e comentários 

- Projeções e discussões 

 Fins de semana: Visita a alguma experiência pastoral missionária no Equador 

 Leituras: Temas de espiritualidade missionária salesiana 

 

Os gastos do Curso: $800.00 USD 

 

Portanto, peço que envie o mais rápido possível (30 de março) os nomes dos 

possíveis participantes e seu e-mail. A partir de abril 2014 se inicia o iter de 

preparação imediata para o Curso. 

 

Vos asseguro minha oração pela vossa Inspetoria. 

 

Em Dom Bosco, fraternalmente 

 
P. Václav Klement  

Conselheiro para as Missões 

 

 

 

Enviado para informação: 

 

Conselheiro regional da América Cono Sur 

Conselheiro regional da Interamerica 

Referente do Dicastério: P. Alfred Maravilla – Roma (alfredsdb@gmail.com)  

Referente do CSRFP: P. Alejandro León - Quito (aleleon2001@hotmail.com) 

P. Javier Altamirano: Diretor do CSRFP Quito (altamiranosdb@yahoo.com.mx)  
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