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Reconsiderar a grandeza de vida, 
de trabalho e de bênçãos do padro-
eiro da Inspetoria de Mato Grosso 
é um retorno à realidade da mesma 
em todas as dimensões vivencia-
das pelo Santo Padroeiro: Santo 
Afonso Maria de Ligório. Em es-
pecial no Brasil a presença da ação 
apostólica de Santo Afonso torna-
-se muito evidente através da ação 
fervorosa dos Redentoristas na di-
fusão da devoção a Nossa Senhora 
Aparecida, ao Divino Pai Eterno 
de Goiás e da Novena Perpétua de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socor-
ro. 

Dom Bosco manifestou sua admi-
ração e devoção a Santo Afonso 
imitando sua dedicação pela de-
fesa da fé e da Igreja através das 
centenas de obras publicadas, em 
vida, também pelas Leituras Ca-
tólicas; da mesma forma existem 
desde o tempo dele, inúmeros san-
tuários que propagam a devoção 

a Nossa Senhora Auxiliadora e a 
divulgação da presença da Igreja 
Católica. Ele coroou sua devoção a 
Santo Afonso através de seu imen-
so trabalho em prol dos jovens e 
das missões. Pela defesa ao Santo 
Padre o Papa e pela propagação da 
devoção à Santa Igreja. 

A presença do padre Pierluigi Ca-
meroni, postulador geral das causas 
dos possíveis santos,  na Inspetoria 
de Santo Afonso, veio evidenciar a 
grandeza de vida, de trabalho apos-
tólico e da santidade de tantos e 
tantos salesianos.  Veio especifica-
mente confrontar as possibilidades 
ou a realidade dos mártires da ins-
petoria quanto à proclamação deles 
como santos para toda a Igreja. Tal 
fato não pode ofuscar a vida santa e 
virtuosa dos muitos salesianos que 
aqui trabalharam em prol da Igre-
ja entre os índios, pela vida cristã 
dos jovens nos colégios e obras 
sociais, pela estruturação das dio-
ceses, prelazias através do trabalho 
nas paróquias e comunidades em 
todo o território leste até os rios 
Araguaia e Coxim, bem como toda 
a grande região onde hoje existem 
várias dioceses no Sul do Estado de 
Mato Grosso, hoje Estado Sul-Ma-
to-Grossense.

A galeria de santos salesianos que 
entregaram sua vida no trabalho 
missionário e na pesquisa científi-
ca iguala-se ao trabalho educativo 
das escolas e obras sociais ao lado 
da dedicação na edificação de co-

munidades que são hoje paróquias 
densamente católicas. Essa marca 
da inspetoria se reflete nas regiões 
mais populosas do Estado de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e oes-
te paulista, pela presença dos colé-
gios e pela pujante edificação das 
instituições universitárias: UCDB 
e Unisalesiano.

Convém realçar o trabalho pastoral 
entre os jovens como edificação de 
um grande alicerce de sustentação 
da fé e do sentido de pertença à 
Igreja Católica. Este trabalho per-
passa pelos grupos de oratorianos, 
pelos alunos dos colégios, pela ati-
vidade pastoral universitária entre 
os jovens universitários, entre os 
ex-alunos, e, sobretudo pela con-
sistência de um trabalho rico em 
atividades da pastoral juvenil que 
imprime no coração e na alma des-
ses jovens uma inesquecível devo-
ção a Nossa Senhora Auxiliadora e 
a Dom Bosco! 

Esse é o legado que os salesianos 
da inspetoria têm transmitido aos 
jovens da região e nesse trabalho 
outros tantos salesianos se santifi-
caram pela alegria de estar ao lado 
de tantos jovens que se tornaram 
verdadeiros “Bons Cristãos e Ho-
nestos Cidadãos!” como sempre 
desejou D. Bosco.

Ir. Altair Monteiro da Silva
Ecônomo Inspetorial
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A celebração do bicentenário do 
nascimento de Dom Bosco favo-
receu o aprofundamento da sua 
experiência espiritual, florescida 
em ricos e diferentes frutos de san-
tidade. De Dom Bosco até hoje se 
reconhece uma tradição de santi-
dade meritória de atenção, porque 
é a encarnação do carisma que 
nele teve origem e que se expri-
miu numa pluralidade de estados 
de vida e de formas. De fato, ho-
mens e mulheres, jovens e adultos, 
consagrados e leigos, bispos e mis-
sionários, em contextos históricos, 
culturais, sociais, diferentes no 
tempo e no espaço, fizeram brilhar 
de luz singular o carisma salesiano, 
representando um patrimônio que 
desempenha um papel eficaz na 
vida e na comunidade dos crentes 

e para os homens de boa vontade.
Consequentemente o zelo pastoral 
e espiritual de uma causa é uma 
autêntica forma de pedagogia da 
santidade, a que deveríamos, em 
força do nosso carisma, ser particu-
larmente sensíveis e atentos. “Dom 
Bosco educava os Salesianos e os 
jovens à santidade mediante a fre-
quência dos sacramentos da Recon-
ciliação e da Eucaristia. Formou 
desse modo falanges de santos, 
grandes e pequenos, e de mártires, 
fortes e corajosos na defesa da sua 
Fé… A pedagogia da santidade, vi-
vida na alegria, é a profecia mais 
atual do Santo dos Jovens”, (car-
deal Angelo Amato, SDB, prefeito 
da Congregação para as Causas dos 
Santos).

Santidade vivida
na alegria

Um dos frutos mais belos nascidos 
de Dom Bosco é a falange de san-
tos e de candidatos à santidade que, 
de modos e condições diversos, en-
carnaram o seu carisma e ideal. En-
quanto exprimimos um profundo e 
religioso senso de gratidão e lou-
vor pela santidade já reconhecida 
na Família Salesiana, e por aquela 

Santidade 
desde os tempos 

de Dom Bosco

em via de reconhecimento, temos 
consciência de ter recebido uma 
preciosa herança, que merece ser 
conhecida e valorizada sob dife-
rentes aspectos: litúrgico-celebra-
tivo, espiritual, pastoral, eclesial, 
educativo, e cultural.

SANTOS

MARIA  DOMINGAS
MAZZARELLO

DOMINGOS
SÁVIO

LEONARDO
MURIALDO

JOSÉ
CAFASSO

LUÍS
VERSIGLIA

DOM 
BOSCO

CALISTO
CARAVARIO

LUÍS
ORIONE

Padre Pierluigi Cameroni 
Postulador Geral para as Causas dos 

Santos da Família Salesiana
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Nascido em 27 de dezembro de 
1955, Dom Cameroni conheceu 
os salesianos no Colégio Salesiano 
de Vendrogno (Lecco), sua cidade 
natal. Em uma atmosfera de grande 
proposta espiritual e vocacional (da 
Casa de Vendrogno floresceram 40 
vocações), ele conheceu o Venerá-
vel Salesiano Cooperador Attilio 
Giordani, um amigo da família.

Depois de viver a experiência no 
aspirantado de Chiari e Nave, em 
12 de setembro de 1976, em Pine-
rolo (Torino), professou-se como 
salesiano de Dom Bosco e, em 23 
de Junho de 1984, foi ordenado 
sacerdote em Arese (Milão). No 
mesmo ano, obteve o bacharelado 
em Teologia na Faculdade Teoló-
gica de Turim-Crocetta e, em 1992, 
o doutorado em Filosofia na Uni-
versidade Pontifícia Salesiana de 
Roma.

Membro desde 1985 da casa do 
pós-noviciado de Nave (Brescia) 
como um instrutor e professor de 
Filosofia e Pedagogia, Dom Ca-
meroni tem uma experiência muito 
rica em animação, acompanhamen-
to vocacional na Província da Itália 
Lombardo Emiliana (ILE) e, com 

as Filhas Maria Auxiliadora, ani-
mação de grupos, de vida familiar 
de oração e ministério paroquial. 

Foi delegado dos Capítulos Gerais 
24° e 26° na Província ILE e, há 
alguns anos, também segue a jor-
nada espiritual e vocacional da co-
munidade de recuperação Shalom 
em Palazzolo sull’Oglio (Brescia).

Em 24 de maio de 2007, o Rei-
tor-Mor, Pe. Pascual Chávez, 
o nomeou Animador Espiritual 
Mundial da Associação de Maria 
Auxiliadora (ADMA) e, em 06 de 
julho de 2010, foi nomeado Pos-
tulador Geral para as Causas dos 
Santos da Congregação Salesiana. 
Por último, em 2014, foi nomeado 
membro do Secretariado para a Fa-
mília Salesiana.

Como Postulador, nos últimos 
anos tem acompanhado: a beati-
ficação da Irmã Maria Troncatti 
(2012) e do mártir coadjutor Ste-
phen Sandor (2013), da venerável 
Irmã Luisa Meozzi (2011), de At-
tilio Giordani (2013), de Augusto 
Arribat (2014) e de Mons Stephen 
Ferrando (2016).

Biografia Quais motivações trou-
xeram o Sr a esta visita à 
Inspetoria Salesiana de 
Campo Grande?

Eu fui convidado pelo Inspetor, Pe. 
Gildásio, a encontrar-me com a co-
munidade inspetorial e a Família 
Salesiana para promover e fazer 
conhecer a realidade da santidade 
salesiana nascida de Dom Bosco e a 
realidade da ADMA, da qual eu sou 
animador espiritual.
Através de encontro com as diversas 
realidades da Inspetoria (Conselho 
Inspetorial, Diretores, salesianos 
jovens em formação consulta à Fa-
mília Salesiana, grupos da ADMA, 
visita às casas e comunidades sale-
sianas) foi me dada a oportunidade 
de partilhar a minha experiência 
de vida e missão como postulador 
geral da causa de beatificação e ca-
nonização e de animador espiritual 
mundial da ADMA.
Também me foi pedido fazer uma 
avaliação sobre o testemunho do 
martírio de dois irmãos missioná-
rios assassinados em 1934 (Pe. João 
Fuchs e Pe. Pedro Sacilotti) e de 
um missionário alemão, Pe. Rodol-
fo Lunkenbein, e do bororo Simão, 
assassinados por fazendeiros em 
Meruri no ano de 1975, e verificar 
se existem condições para iniciar 
um possível processo de martírio.

Entre os dias 25 de abril e 4 de 
maio o padre Pierluigi Cameroni 
realizou uma visita de animação 
à Inspetoria Salesiana de Campo 
Grande, oportunidade em que se 
encontrou com salesianos, mem-
bros da Associação de Maria Au-
xiliadora (ADMA), dos Salesianos 
Cooperadores (SSCC) e de lide-
ranças juvenis das obras salesia-
nas com os quais pode partilhar a 
sua experiência de vida e missão 
como postulador geral para causas 
de beatificação e canonização e 
de animador espiritual mundial da 
ADMA.

1.
2.

padre 
Pierluigi 

Cameroni
Postulador Geral para as Causas 
dos Santos da Família Salesiana 
e Animador Espiritual Mundial da 
Associação de Maria Auxiliadora

Qual é o valor e a importân-
cia de se ter documentada a 
história da santidade flo-
rescida na escola de Dom 
Bosco?

Dom Bosco é um santo fundador 
que marcou profundamente a his-
tória da Igreja e da humanidade 
porque, através dele, foi dado um 
dom especial para educação e para 
a evangelização dos jovens, dos 
quais é proclamado Pai e Mestre. 
Dele nasceu um grande movimento 
de grupos e pessoas que, em tem-
pos e em contextos diversos, deram 
continuidade a sua obra pastoral e 
educativa. Ao longo do tempo, di-
versos homens e mulheres, consa-
grados e leigos, jovens e adultos 
se distinguiram pela santidade de 
vida e pelo testemunho do martírio, 
encarnando os diversos modos do 
carisma florescido em Dom Bosco. 
É importante reconhecer esses fru-
tos de santidade, acolhê-los e pro-
movê-los como encarnação viva 
do carisma salesiano, vivenciados 
em uma pluralidade de formas e 
expressões: santidade juvenil, mis-
sionária e contemplativa.
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Essa publicação apresenta 166 
membros glorificados ou candi-
datos à santidade: 9 santos, 117 
beatos, 12 veneráveis, 28 servos 
de Deus. O critério seguido na re-
dação deste volume é o seguinte: 
os santos e beatos são aqueles re-
portados no calendário próprio li-
túrgico salesiano. Os veneráveis e 
servos de Deus são todos que per-
tencem a qualquer grupo da Famí-
lia Salesiana. E o processo de bea-
tificação e canonização é seguido 
da Postulação Geral dos Salesianos 
de Dom Bosco.

Outro aspecto litúrgico celebrativo 
refere-se a valorizar ao menos as 
potencialidades do tipo espiritual, 
pastoral, eclesial, educativa, cul-
tural, histórica, social, missionário 
das causas de beatificação e ca-
nonização. Também se espera di-

fundir a invocação e a intercessão 
desses irmãos e irmãs candidatos à 
santidade. A invocação constante e 
em coro para obter graças e mila-
gres através da intercessão deles é 
uma forma concreta de viver a fé 
na comunhão dos santos. 

Por fim, a celebração do Bicente-
nário de Dom Bosco foi a ocasião 
para aprofundar e difundir a sua ex-
periência espiritual, florescida em 
riquíssimos e diversaos frutos de 

santidade. Valorizando de modo 
especial a grande sensibilidade 
humana e espiritual dos nossos 
santos, beatos, veneráveis, 
servos de Deus, sentiremos 
assim a sua ligação plena 

de vida, amor e felicidade em 
Deus. Estaremos prontos 

a vi- ver o chamado à santi-
d a d e e propô-la de forma 
a p a i - xonada e convincente 
a o s outros, especialmen-

te às novas gerações.

Um dos frutos deste livro foi a 
celebração do Primeiro Seminário 
de Promoção das Causas de Beati-
ficações e Canonizações da Famí-
lia Salesiana, ocorrido em Roma, 
do dia 6 ao dia 10 de abril com a 
participação de 120 pessoas de di-
ferentes grupos da Família Salesia-
na.

3. 4.

5.
A intenção deste trabalho é promover 
o patrimônio da santidade resultante 
do carisma de Dom Bosco, consciente 

de serem depositários de uma preciosa 
herança que merece ser mais bem 

conhecida e valorizada.

Quais foram as motivações para produção e o lançamento do li-
vro “Come stelle nel cielo. Figure di santità in compagnia di Don 
Bosco”? E como esse trabalho favoreceu o empenho da Família 
Salesiana em promover as causas de beatificação e de canoni-
zação?

Qual é a relação entre a devoção a Nossa Senhora e a santidade? 
Como a Associação de Maria Auxiliadora orienta esse caminho?

Como apresentar aos jovens a santidade como um modelo de vida 
próximo à realidade em que eles estão inseridos? A divulgação 
dos testemunhos de santos e beatos é uma boa estratégia para 
isso?

É necessário encontrar o modo 
mais próximo e amado no mundo 
dos jovens (recitais, filmes, músi-
cas, teatro) para fazê-los perceber 
que o evangelho pode ser vivido e 
que os santos são pessoas felizes, 
verdadeiros homens e mulheres, 
que acolheram a proposta de vida 
e viveram a aventura do Espírito 

com coragem, determinação e fide-
lidade. Os jovens de hoje precisam 
de modelos e exemplos de credibi-
lidade, e não daquilo que é superfi-
cial e passageiro, mas daquilo que 
dá sentido à vida, que a torne digna 
de ser vivida e livre de tantos apri-
sionamentos e pseudo-felicidades.

Maria Santíssima é mãe e modelo 
da fé. Ela é toda santa. Cada santo e 
santa viu nela uma mãe, um auxílio 
e um testemunho de fé. Como João 
Bosco na sua escola, aprende-se a 
disciplina do evangelho tornando-
-se humilde, forte e robusto. Com 
ela tudo se torna possível.
A Associação de Maria Auxiliado-
ra (ADMA) oferece um caminho de 
santificação e apostolado segundo 
o carisma salesiano. Dom Bosco a 
fundou em 18 de abril de 1869, no 
Santuário de Maria Auxiliadora, 
em Valdocco (Turim), com o pro-
pósito de promover e difundir a fé 
para as pessoas do povo.

A ADMA promove, como no so-
nho de Dom Bosco das duas colu-
nas, o culto à Eucaristia e a devoção 
à Maria Auxiliadora, dedicando-se 
de modo particular às famílias e 
aos jovens.
A Associação de Maria Auxiliado-
ra é um grupo da Família Salesia-
na presente em todo o mundo, em 
particular nas obras onde há a pre-
sença dos Salesianos e das Filhas 
de Maria Auxiliadora. Trabalha 
em comunhão e fidelidade aos pas-
tores da Igreja e em colaboração 
aos outros grupos eclesiais, espe-
cialmente com aqueles da Família 
Salesiana. 
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Conheça Santo Afonso Maria de Ligório: o santo 
padroeiro da Inspetoria Salesiana de Campo Grande

Admirado por Dom Bosco, Santo Afonso foi 
bispo, escritor, advogado e fundou a Congre-
gação dos Redentoristas. É padroeiro dos 
confessores e da Inspetoria Salesiana de 

Campo Grande

Dentre os santos que inspiraram 
o sacerdócio de Dom Bosco, está 
Afonso Maria de Ligório (1696 – 
1787), um intelectual nascido em 
família nobre de Nápoles (Itália), 
conhecido em todo o mundo como 
o patrono dos confessores e dos te-
ólogos de doutrina moral.

A teologia de Santo Afonso 
marcou profundamente a for-
mação de Dom Bosco, espe-
cialmente quando ele entrou 
no colégio eclesiástico, diri-
gido pelo padre José Cafas-
so, no qual participava de 
aulas, reflexões em grupos 
e apostolado nos cárceres 
e hospitais de Turim.

João Bosco começou 
ali a ter contato com os 
meninos mais pobres da 
grande Turim e passava 
algum tempo com eles 
na catequese e nas brin-
cadeiras. Visitando os 
cárceres, se sensibiliza-
va com os mais pobres. 
Ao escutá-los na con-
fissão e, a partir do mé-
todo de Santo Afonso, 

chegava a tocar os corações deles.

Esse santo de devoção de Dom 
Bosco foi escolhido como o pa-
droeiro da Inspetoria Salesiana de 
Campo Grande – fundada em 1894.

Santo Afonso

No dia 1º de agosto comemora-se 
a festa de Santo Afonso Maria de 
Ligório, Bispo, Confessor e Doutor 
da Igreja. Fundador da Congrega-
ção do Santíssimo Redentor, é o 
tratadista por excelência da moral 
católica, e se destacou por sua pro-
funda devoção a Nossa Senhora, 
em louvor da qual escreveu uma de 
suas mais belas obras, as Glórias de 
Maria. Foi um escritor muito prolí-
fico; deixou 111 livros e opúsculos 
impressos e 2 mil manuscritos. Du-
rante sua vida viu 402 edições de 
suas obras.

Faleceu em 1 de agosto de 1787, 
aos 90 anos. O Papa Gregório XVI 
o declara Santo em 1839. O Papa 
Pio IX o declara Doutor da Igreja 
em 1875.

Escrito com informações 
da Inspetoria São Domingos Sávio

Imagem histórica 
presente na sede 
inspetorial 
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Inspetoria Salesiana de Campo Grande
Missão Salesiana de Mato Grosso

Fundação: 18 de junho de 1894
Ereção canônica: 20 de janeiro de 1902

Padroeiro: Santo Afonso Maria de Ligório
Número de salesianos da Inspetoria: 139

Presenças

Mato Grosso – Barra do Garças, 
Cuiabá, Meruri, Nova Xavanti-
na, Poxoréu, Primavera do Leste, 
Rondonópolis, Sangradouro e São 
Marcos.
Mato Grosso do Sul – Campo 
Grande, Corumbá, Indápolis e Três 
Lagoas.
São Paulo – Araçatuba e Lins.

Centros Juvenis, Obras Sociais e 
Oratórios

Casa de Recuperação Padre Antô-
nio Muller (Cripam) - Corumbá
Casa Dom Bosco – Campo Grande
Centro de Apoio Infanto Juvenil 
(CAIJ) - Corumbá
Centro Juvenil Dom Bosco – Pri-
mavera do Leste
Centro Juvenil Jesus Adolescente – 
Três Lagoas
Centro Juvenil São João Batista – 
Poxoréu
Cidade Dom Bosco – Corumbá
Oratório Dom Bosco – Rondonó-
polis
Paulo VI – Campo Grande
Salesianos Ampare – Campo Gran-
de

Colégios

Salesiano de Santa Teresa – Co-
rumbá
Salesiano Dom Bosco – Campo 
Grande
Salesiano Dom Bosco – Três La-
goas
Salesiano Dom Lasagna – Araça-
tuba

Salesiano Santo Antônio – Cuiabá 
(Coxipó da Ponte)
Salesiano São Gonçalo – Cuiabá

Instituições de Ensino Superior

Faculdade de Santa Teresa – Co-
rumbá
Unisalesiano – Araçatuba e Lins
Universidade Católica Dom Bosco 
– Campo Grande

Paróquias 

São Francisco e Santa Clara – Ara-
çatuba
Santo Antônio – Barra do Garças
São João Bosco – Campo Grande
Nossa Senhora Auxiliadora – Cam-
po Grande
São João Bosco – Corumbá
Nossa Senhora da Guia – Cuiabá 
(Coxipó da Ponte)
São Gonçalo - Cuiabá
Nossa Senhora Auxiliadora - Indá-
polis
São João Bosco – Lins
Sagrado Coração de Jesus – Meruri
São Domingos Sávio – Nova Xa-
vantina
Nossa Senhora da Salete – Prima-
vera do Leste
São João Batista – Rondonópolis
São José – Sangradouro
Nossa Senhora Auxiliadora – São 
Marcos

Santuários

Nossa Senhora Auxiliadora – Co-
rumbá e Cuiabá (anexo ao Salesia-
no São Gonçalo) 
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Salesianos no Brasil: 133 anos de presença 
educativa e pastoral

A missão confiada por 
Deus a Dom Bosco 
abraçava o mundo in-
teiro. Em um de seus 

célebres sonhos, ele viu a dureza 
da tarefa e a localização do espa-
ço onde seus salesianos deveriam 
trabalhar: “com o suor e sangue 
seus filhos irão levar os jovens ao 
Senhor da messe”. “Entre os pa-
ralelos 15 e 20, surgirá uma terra 
prometida”. Suor, sangue, martírio 
e terra prometida... Muitas outras 
coisas ele sonhou e, nos sonhos, ele 
via a intervenção de Deus, que lhe 
revelava a sua vontade e o futuro 
missionário de sua Congregação. 
Em 1875, Dom Bosco envia o pri-
meiro grupo de salesianos à Améri-

Em 14 de julho de 1883, 
vieram finalmente os Sale-

sianos para o Brasil e foram 
recebidos com extraordinária 

amabilidade pelo Imperador Dom 
Pedro II que demonstrava o maior 
interesse pelas obras salesianas. A 
primeira delas foi a fundação do 
Colégio Santa Rosa de Niterói. 
(MARCIGAGLIA, 1955, pp.17-
19).

Dois anos após sua ins-
talação no Rio de Janeiro, 

os missionários fundaram, em 
1885, o Liceu Coração de Jesus, 

na cidade de São Paulo. Em mar-
ço de 1890 inauguraram o Colégio 
São Joaquim, em cidade do interior 
do estado de São Paulo – Lorena. 
Em 1892, chegaram ao Brasil as ir-
mãs salesianas que se espalharam, 
gradativamente, por várias regiões. 

O ano de 1894 foi marcado pela 
chegada dos missionários em ter-
ras mato-grossenses e pernambu-
canas: em Cuiabá, fundaram o Li-
ceu São Gonçalo e, em Recife, o 
Colégio do Sagrado Coração.

ca do Sul, na Argentina. 
“A primeira terra ameri-
cana em que os salesianos 
pousaram o pé foi o Brasil. Isto 
aconteceu em 1875, quando a as-
sim chamada Primeira Expedição 
Missionária, que Dom Bosco en-
viou à Argentina, passou pelo Rio 
de Janeiro, capital do Império do 
Brasil” (MARCIGAGLIA, 1955, 
p.13).

O colégio oferecia oficinas 
tipografia, encadernação, 

alfaiataria, sapataria e carpin-
taria a alunos pobres.

Primeira instituição de ensino da 
Missão Salesiana de Mato Grosso.

Pe. João Bosco, sdb
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Desde que Dom Bosco en-
viou seus missionários à 
América do Sul, come-
çaram a chegar muitos 

pedidos e propostas de campo de 
trabalho missionário aos seus sa-
lesianos. Em 1877, foi a vez do 
Uruguai e, em 1883, do Brasil, que 
recebeu os Filhos de Dom Bosco. 

Da distante diocese de Cuiabá, o 
bispo Dom Carlos D´Amour in-
sistiu com ele durante vários anos, 

“Mato Grosso, de fato, fadara-o Deus 
a ser o mais glorioso cenário, para o zelo 

apostólico do missionário salesiano; [...] Mato 
Grosso, mais do que outra qualquer região, mais 

do que essa Patagônia, já legendária nas crônicas 
salesianas, parecia desafiar, não só as ambições do 
colono, mas até mesmo o divino heroísmo do missionário 

estrangeiro. Lá foi, entretanto, que as Missões 
de Dom Bosco galgaram, em todo o mundo, 

o Zênite do seu apostolado” (CORRÊA F. 
de Aquino, As missões salesianas, 

Brasília 1985 p. 41-42)

18 de Junho: 122º aniversário de fundação 
da Missão Salesiana de Mato Grosso

para enviar um grupo de salesianos 
a Mato Grosso. Somente em 1894, 
seu sucessor, Pe. Miguel Rua, rea-
lizou esse desejo. Em 18 de junho 
desse ano, chefiados pelo bispo 
Dom Luiz Lasagna, chamado “Bis-
pos dos índios do Brasil”, chegava 
a Cuiabá um grupo de cinco sale-
sianos recebidos festivamente pela 
população. Iniciava assim a aven-
tura missionária dos filhos de Dom 
Bosco em Mato Grosso.

Dom Aquino corrêa

Pe. João Bosco, sdb

Dom Aquino corrêa
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Curiosidades 

Sob o governo de Dom Malan, entre 
1895 e 1918, as missões indígenas 
receberam a visita e a avaliação do 
diretor do Serviço de Proteção aos 
Índios, General Cândido Mariano 
Rondon. O documento encontra-se 
arquivado na Sede da MSMT. Foi 
neste período que o músico salesia-
no Ir. Ângelo Sordi ensaiou a ban-
da de música dos índios Bororo da 
Colônia Indígena Sagrado Coração 
para apresentação na Celebração 
Solene dos Cem Anos da Abertura 
dos Portos, no Rio de Janeiro, em 
1908. Na ocasião, a MSMT organi-
zou um estande expondo os artefa-
tos, livros, fotografias do trabalho 
nas missões indígenas.

A atuação dos salesianos 
na educação fez com 
que o Colégio Salesiano 
São Gonçalo (Cuiabá) 

se tornasse uma referência educa-
tiva para todo o Estado de Mato 
Grosso, com estrutura equiparada 
ao do Ginásio Nacional do Rio de 
Janeiro, no ano de 1904. Um de 

seus alunos foi Dom Aquino Cor-
rea, salesiano eleito governador de 
Mato Grosso, em 1917, e arcebispo 
metropolitano de Cuiabá, em 1921.

O sonho missionário de Dom Bos-
co sobre os “figos verdes que ama-
dureceriam se mergulhados em 
suor e sangue” acontece em terras 

Banda dos Bororos

Liceu Salesiano de Artes e Ofícios

mato-grossenses quando quatro sa-
lesianos perdem a vida no trabalho 
missionário: Pe. José Thannhuber, 
assassinado em Palmeiras em 19 
de agosto de 1920; Pe. João Fuchs 
e Pe. Pedro Sacilotti, massacrados 
no Rio das Mortes no dia 01 de 
novembro de 1934 e Pe. Rodol-
fo Lunkenbein, assassinado em 

Meruri no dia 15 de julho de 1976.

Durante as comemorações do cen-
tenário da Inspetoria, em 1994, o 7º 
Sucessor de Dom Bosco, Pe. Egí-
dio Viganó, vem ao Brasil para a 
inauguração solene da Casa do So-
nho - casa de retiros localizada na 
Chapada dos Guimarães (MT)
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