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A URNA DE D. BOSCO NO NORDESTE DO BRASIL
Pe. Antenor de Andrade Silva, SDB.
Encarregado de acompanhar a Urna do Santo, de Campo Grande a Belém.

ITINERÁRIO pelo Brasil:
Inspetoria Salesiana São Pio X - Porto Alegre (16/11/2009 a 02/12/2009)
Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora - São Paulo (03/12/2009 a 19/12/2009)
Inspetoria São João Bosco - Belo Horizonte (19/12/2009 a 05/01/2010)
Inspetoria Santo Afonso Maria de Ligório - Campo Grande (06/01/2010 a 20/01/2010)
Inspetoria São Luís Gonzaga - Recife (21/01/2010 a 07/02/2010).
Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia - Manaus (08/02/2010 a 28/02/2010).

* De Campo Grande (Google) a Belém do Pará.

www.monark.tur.br/images

Recife, 19 de janeiro de 2010, 05h30. O dia nascia envolto em um lençol negro anunciando mau tempo Um Boeing 737-800 de
prefixo PR-GOE estava prestes a decolar com destino à capital federal. Passageiros sonolentos jogavam apressadamente seus
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volumes no porta-malas da orgulhosa aeronave e se acomodavam pesada e apressadamente em suas poltronas. Não demorou
muito para que o gigante metálico começasse a roncar tonitruante, tremendo e sacolejando-se espasmodicamente, impulsionado
por suas potentes turbinas Rols Royce.
Um estrondo firme e cada vez mais forte, ribombava dentro da aeronave, martirizando nossos tímpanos. Paulatina e
decididamente o enorme charuto de aço escorregava pelo asfalto do pátio de estacionamento do aeródromo recifense, deixando a
pista de decolagem,
Seu nariz agudo empina para o alto. Logo, logo um denso colchão de nuvens sob nossos pés escondia-nos a terra. Aparecia
então, sobre nossas cabeças sorria um sol novo e lindo, colorindo o mundo ao nosso redor. A visão enlevava-nos a um plano
ainda mais alto, acima de todos os céus, para darmos graças ao autor daquelas maravilhas. Nossa rota incluía Brasília, S. Paulo e
finalmente Campo Grande.
Na grande cidade, Capital de Mato Grosso do Sul, deveríamos receber a Urna de D. Bosco1 com suas relíquias e trazê-la até
Salvador, onde iniciaríamos nossa peregrinação pelos Estados do Nordeste do Brasil. Uma tarefa insólita e ao mesmo tempo
grandiosa e incomum.
O fundador dos salesianos peregrinava pelos quatro cantos do mundo. Visitava os 130 paises onde seus filhos e filhas espirituais
levavam a boa nova de seu carisma, o da mihi animas coetera tolle2 Esta frase era o lema sacerdotal do santo que entendia a
alma como um “princípio de vida”. O que D. Bosco pedia a Deus era que lhe entregasse as pessoas, as almas para recolocá-las
em sua dignidade de filhas de Deus, em sua dignidade humana, através da evangelização e da promoção social. As pessoas
como imagens de Deus eram o que lhe interessava.
* Primeira visita da longa peregrinação.
Os fiéis que se encontravam presentes nas Catacumbas de São Calixto em Roma, do dia 31 e Maio de
2009 ao dia 05 de junho, tiveram a grande sorte de contemplarem e rezarem diante das relíquias do
fundador dos Salesianos (SDB) e das Salesianas (FMA). O primeiro passo da peregrinação ecumênica da
Urna de D. Bosco aconteceu aos 31 de maio de 2009, precisamente na antiga cidade subterrânea dos
primeiros cristãos. São João Bosco ou Dom Bosco visitou as Catacumbas de S. Calixto em 1858.
Comemorando o bicentenário de seu nascimento a Congregação Salesiana promoveu uma peregrinação

João Melchior Bosco nasceu (1815 -1888) próximo a Turim, Capital do Piemonte, no vilarejo Castel Nuovo D`Asti, hoje Castel Nuovo D.
Bosco.
1

2

Dai-me almas e ficai com o resto. Para D. Bosco seu interesse maior era a salvação das almas. O resto ele não tenha tanto interesse.
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mundial, através dos 129 paises onde se encontram os cerca de 30.000 mil religiosos SDB e FMA. Outra data importante é que em
2009 os SDB comemoraram o Sesquicentenário da fundação da Congregação.
Às 12h30, aterrissamos em Campo Grande, Centro Oeste brasileiro.
D. Bosco não me fugia da mente, mas não podia anular velhas recordações, armazenadas em viagens anteriores ou leituras feitas.
RECORDAÇÕES EM TORNO DO ENCONTRO COM A URNA NO OESTE BRASILEIRO
D. Bosco não me fugia da mente, mas não me era possível deletar velhas recordações, armazenadas em viagens anteriores ou
leituras feitas.
* P. Lourenço Giordano e a pane no trem da Centro Oeste do Brasil.
Lembrava a viagem do missionário Pe. Lourenço Giordano nos finais do século XIX, quando
de C. Grande a S. Paulo teve que pernoitar naqueles ermos, pois o trem quebrara nomeio da
noite.
* Queimados vivos na macega.
Não esquecia a leitura que fizera, há muitos
de Escragnole Taunay A Retirada da
centenas de jovens soldados fugitivos foram
pelo inimigo, queimados vivos nas macegas (capim alto dos campos do
Mato Grosso. Uma carnificina urdida pelos guerreiros paraguaios conhecedores
sabendo como envolver os nossos *

anos, do livro
Laguna, onde
sacrificados
Oeste)de
do terreno e

* Singrando as caudalosas águas do rio Paraguay.
Nos anos 1968 e '69, jovem estudante em Montevidéu fui trabalhar em Assunção do Paraguai. Com alguns
outros salesianos cuidávamos de um Oratório com cerca de mil jovens muito pobres. Quase do final da
temporada de três meses, conseguimos do Presidente Stroesner numa corveta. Com ela subimos o rio
Paraguai até à Missão Maria Auxiliadora, das Salesianas. Nossa meta era a fronteira da Bolívia, mas, como
estávamos no verão, as águas baixas do rio não nos permitiram.
* Mitaí,capivaras, jacarés e outros bichos
Embarcamos 125 pessoas: 85 mitaí do Oratório salesiano São Vicente na Capital guarani; dois salesianos
paraguaios (um sacerdote que os mitaí chamavam de paí (pai) e um brasileiro, ansioso por conhecer os mistérios
do Chaco paraguaio e das terras do Mato Grosso. Dormíamos em colchões espalhados pelos convés da nave de
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guerra. Nos treze dias que passamos a bordo vimos onças, capivaras, jacarés dorminhocos e perigosos e muitas e variadas
espécies de aves.
As capivaras dorminhocas pareciam giboiarem nas margens do grande rio. Solenes tuiuiús e garças brancas de pernas alongadas
e magricelas passavam em revoadas por sobre nossas cabeças.
* Bloqueados na escuridão do grande rio
Plena noite em meio às águas no coração da América Meridional. A caldeira do barco enguiçou,
deixando-nos empacados no meio da escuridão. Todos nos amontoamos no convés e ninguém mais
dormiu. Enquanto as águas turbulentas desfilavam rápidas e espumantes ao nosso lado, viam na face
de muitos os sinais do medo. A corveta arriou as ancoras e felizmente permanecemos firmes na
escuridão. Algo caia sobre nós. Um odor de óleo e fumaça nos envolvia, até que percebemos que se
tratava da fuligem negra e pegajosa que vinha da chaminé do navio. Ao amanhecer um mitaí me dizia
em guarani, que eu estava parecendo Pelé: resultado do óleo e da fuligem negra sobre todos nós...
Durante o dia um rebocador brasileiro nos levou a Porto Murtinho, em território brasileiro, onde a nave guarani foi consertada.
Fomos conhecer a cidade. Os mitaí adoraram o passeio.
* Negociando licor de piqui
Procurei um licor de piqui, produto local
muito apreciado.O fruto que tem a casca verde
é também muito encontrado no Cariri
cearense. Minha intenção era levá-lo para
Montevidéu. Em uma das bodegas
encontrei um único espécime que o dono do
negócio não queria vender, pois servia
como amostra na prateleira. Tentei conversar,
mas o homem não cedia. Apelei então
para o sentimento de brasilidade, dizendo que
era brasileiro, vivia no Uruguai e agora,
durante três meses trabalhava em Assunção.
Era estudante de teologia e faltava apenas um ano para me ordenar sacerdote. Queria o licor para levar aos meus colegas
teólogos do Uruguai. Ele não podia privar um conterrâneo daquela bebida tão famosa no Brasil. Disse-lhe ainda que me fizesse
qualquer pergunta sobre padre e se eu respondesse certo, ele me venderia o licor. O cidadão me fitou decidido e interrogou-me
sobre Dom Helder. Ficou satisfeito com as respostas que lhe dei. Em seguida olhou para os mitaí que me acompanhavam e
perguntou-lhes: "Ele é padre?". Os jovens responderam em coro: "É sim". O comerciante, voltou-se, pegou a garrafa de piqui na
prateleira e disse-me: "leve-a e não precisa pagar nada"... Aquele licor fez furor em
Montevidéu, onde vivia um bom grupo de brasileiros cassados pela Revolução de
1964. Foi ali que conheci Djalma Maranhão, ex-prefeito de Natal e Deputado, e
Manga oratoriano do Recife e ex-goleiro da Canarinha. Ao retornar ao Brasil, minha
mala e meus bolsos foram totalmente revistos pela polícia de fronteira.
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* Fugindo dos índios pitajovai
O simpático e jovem vice piloto do barco guarani convidou-me para uma rápida volta nas matas que
envolviam a Missão Auxiliadora. Cerca de quinze minutos de caminhada e já estávamos na famosa
floresta do Chaco paraguaio
* Na Capital de Mato Grosso do Sul.

Brasil, substituída mais

Nosso tuiuiú metálico corre pelo asfalto da pista do Aeroporto
Internacional de Campo Grande. Uma sensação que há muito não
experimentava tomava conta de mim. D. Bosco estava ali, a
apenas alguns quilômetros e íamos nos encontrar. Não só, ele viria
a Salvador, a Terra de Todos os Santos, a primeira Capital do
tarde por uma outra cidade, vista por ele em sonho.

Meu espírito foi invadido
por um caleidoscópio de imagens e recordações vividas ou
sonhadas pelo grande
santo de Turim, o amigo dos jovens. Pensei então que desde sua
Itália, ainda no século
XVIII, ele já amava a América, o Brasil e seus jovens. Por isso em
1875, enviara seus missionários para cuidar dos italianos e seus filhos e aborígines da Patagônia. Com a mesma preocupação e
amor em 1883, outra leva de seus operários aportou em Niterói paras iniciar uma Escola profissional para os jovens e se
embrenharem entre os habitantes silvícolas de Mato Grosso. Poucos anos mais tarde em Salvador e Recife para entre outras
tarefas dar assistência aos ingênuos, filhos dos escravos, após a Lei do Ventre Livre, e dos pequenos órfãos, cujos pais haviam
sido massacrados, durante a Guerra de Canudos nos sertões baianos.
Este o D. Bosco de visão ecumênica e coração universal, que não media esforços, quando se tratava de colocar em prática seu
lema sacerdotal: da mihi animas animas coetera tolle. Hoje a América e o Brasil tomado pelos seus missionários recebem sua
visita. Ele vem observar in loco a caminhada de seus missionários. Vem orientá-los, encorajá-los com sua presença, seu carisma,
seu ardor que tudo recusa para ficar com as almas e levá-las para o lugar, que ele dissera iria preparar para seus jovens.
Do Aeroporto Internacional de Campo Grande um Irmão levou-me até à Casa Inspetorial da Inspetoria Salesiana de Campo
Grande ou Missão Salesiana de Mato Grosso no centro da Capital mato-grossense do Sul.
Não sei que ruas percorremos, nem quanto durou o tempo até à nossa Casa Salesiana. A expectativa e a ânsia de me encontrar
com D. Bosco em sua Urna eram tamanhas que me parecia flutuar. A impressão é que viajava em um Rover Craft. Já tinha visto a
Urna original em Turim, mas, enquanto aguardava encontrar-me com sua réplica que visitava o mundo e agora eu ia trazê-la para
minha Inspetoria, sentia algo que antes não experimentara.
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Ao adentrar no quadrilátero central da sede da Inspetoria de C. Grande, eis que D. Bosco estava vestido em seus paramentos
sagrados, tantas vezes usados nas celebrações de suas inúmeras Missas. Diversas pessoas, entre elas alguns salesianos, de pé
ou sentados, veneravam o santo peregrino. Um grupo de jovens tocava e cantava 3entremeando musicas de diversas
procedências, especialmente salesianas.
Pe, Inspetor, Lauro Takaki Shinorara me recebeu com muita gentileza. O mesmo aconteceu com o encarregado de acompanhar a
Urna naquela Inspetoria, o Pe. Orozimbo de Paula Júnior.
No dia seguinte (20/01), decolamos para Salvador, Bahia, onde aterrissamos às 19h40.
Viajamos em um turbo hélice da Embraer, PT SOG da CENSA (General Services Aviation) usado para transportar passageiros,
mas também funcionava como cargueiro.


Embarcando a Urna em Campo Grande

Dois jovens pilotos (Daniel Arruda Camos e Danilo Cesar), o mais velho com 28 anos,
ocupavam a cabine de comando do turbo hélice. Neste momento descíamos em Brasília.



Preparando o pouso em Brasília

Além de mim, encontravam-se a bordo um clérigo salesiano da Inspetoria de C. Grande e dois italianos,
condutores dos furgões. Fui informado que estes, em número de cinco estavam posicionados em vários pontos
do Brasil. Juntamente com a Urna estes veículos tinham passaporte diplomático do Vaticano.

3

Deveria retornar a C. Grande, logo depois que a Urna fosse entregue na Bahia. Em Brasília, porém o plano de vôo foi alterado. De Salvador a aeronave deveria ir a
Sorocaba, onde pernoitaria e de lá, no dia seguinte rumaria para S. Paulo. Nosso irmão salesiano não gostou muito, estava apenas com a roupa do corpo. Espero que já tenha
chegado à sua Inspetoria.
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Um dos furgões



Interior dos furgões, local onde a Urna era acomodada.

* Muito surfe aéreo entre C. Grande e Brasília.
Chuva e escuridão. Por vezes nem sequer víamos as hélices girarem ao nosso lado, a não ser
quando os relâmpagos iluminavam o breu que nos envolvia. Um dos motoristas, quando o tempo
dava uma certa trégua, levantava-se e expelia ruidosamente o ar dos pulmões. Estava impaciente,
pois não podia fumar. Em terra consumia 30 Malboros por dia. O companheiro, também um
grande fumante, sisudo em silêncio permanecia atado em sua poltrona. Era daqueles que
entravam em silêncio e saiam sem dizer nada. Quanto a mim, de vez em quando olhava para trás,
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onde se encontrava D. Bosco e pedia que afastasse aquela tempestade. O motor à minha direita parecia-me um fiel companheiro
que lutava comigo para juntos sairmos ilesos de dentro das nuvens negras e impiedosas que nos envolviam ameaçadoras. Por
vezes parecia-me gostar daquele sobe-desce a alguns quilômetros no interior das nuvens. De repente porém, algo me sussurrava
que aquilo poderia ser perigoso. Como me sentava perto dos pilotos observa continuamente seus movimentos com as mãos firmes
nos manches ou nas alavancas de aceleração. Não tive medo, mas também não me sentia confortável dançando um balé
involuntário a 3500m de altura. Todos em silencio e eu pedindo a D. Bosco encerrasse aquele balé, que até às proximidades da
Capital Federal.
* Salvador, 1ª Casa a ser visitada
A obra salesiana de Salvador da Bahia foi inaugurada em 11 de março de 1900. Desde o início as atividades envolviam Escola
Profissional, Colégio e Oratório que funcionava na península de Itapagipe. A distância, sobretudo, encerrou as atividades com os
jovens oratorianos no Monte Serrat. A obra começou na casa de um sítio e hoje encontra-se ali um prédio moderno e amplo.
O Liceu Salesiano no bairro de Nazaré.

Às 19h50 o Embraer deslizou na pista de cargas do Dois de Julho (Dep. Luiz Eduardo Magalhães). Houve certa dificuldade por
parte dos orientadores de terra na orientação para o estacionamento da aeronave.
O grupo que nos esperava notara o nosso vai e vem, sem entender o porquê. De nossa parte também já descobríramos o furgão
que conduziria a imagem do santo. Após cerca de vinte minutos iniciou-se o transbordo da imagem com as relíquias.
Era noite e estávamos adiantados. A carreata até ao nosso Colégio Liceu Salesiano estava programada para o dia seguinte. De C.
Grande já havíamos combinado que a Urna pernoitaria em nossa segunda unidade escolar, o Colégio Dom Bosco da Paralela, a
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meio caminho entre a cidade e o aeroporto. No dia seguinte a imagem peregrina retornaria ao Dois de Julho e daríamos início às
festas programadas com carro reboque, trio elétrico e dezenas de outros veículos.
O Colégio Dom Bosco inaugurado no início de 2005, em virtude da mudança de diretoria não havia preparado a visita da Urna, o
que segundo meu parecer não se justificava. Parece que o próprio D. Bosco não gostara da decisão e fez questão não só de o
estabelecimento que traz seu nome ter sido o primeiro da Inspetoria a ser por ele visitado, com também aquele, onde o santo
pernoitou, na noite de 20 para 21 de janeiro, quarta-feira.
No dia 21 às 10h00 retornamos ao aeroporto. Em lá chegando já se encontravam o carro reboque e vários outros que
acompanhariam a carreta que seguiu a Avenida Paralela e a Vasco da Gama, até ao Liceu inaugurado em 11 de março de 1911
no bairro de Nazaré. Tivemos a colaboração preciosa da Polícia Militar e da Cia. de Engenharia de Tráfego de Salvador.
* Salvador: carreata do aeroporto à cidade.

Na Praça Almeida Couto, em frente ao Colégio, havia muita gente emocionada, rezando e ovacionando o santo de Turim que
chegava à Bahia. Ali tivemos a primeira prova de que D. Bosco não era mais, só dos Salesianos ou das Salesianas (FMA), mas
pertencia a toda a Igreja, ao povo de Deus. Tivemos esta mesma impressão em todos os 33 lugares por onde passamos com a
Urna.


Na Praça Almeida Couto, em frente ao Santuário do Colégio.
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Ainda no aeroporto, ao retirarmos as relíquias do furgão para o caminhão reboque, naturalmente os olhares de todos se voltavam
para aquela cena insólita, curiosa e ao mesmo tempo tão reverenciada pelos presentes.
À primeira vista houve quem comentasse que era uma carreata política, mas, não era tempo de política. Pelo que soubemos, o
assunto fechou-se com um iluminado afirmando que se tratava de um “grande”que tinha morrido no recente terremoto de Haiti e
estava sendo trazido para ser enterrado no Brasil.
Ao passarmos pela Praça da Piedade, atravessada com a ajuda de batedores, havia muitos curiosos, pessoas se benzendo e de
olhares fixos na Urna. No meio da multidão um tipo nervoso, tentando furar a onda humana, gritava nervoso com o celular no
ouvido: “isso aqui está um auê, os cara (sic) estão com o negócio de um santo aqui no meio da rua”.
Um toldo de plástico translúcido sempre acompanhava a Urna. Era usado quando chovia durante as carreatas. Não tendo sido
bem acomodado, deve ter caído pela estrada e possivelmente ficado com alguém. Viajara pela Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai
e agora ficava na Bahia..., Uma relíquia, afinal. Em Recife confeccionamos um outro.
O belo Santuário Nossa Senhora Auxiliadora ficou repleto durante a Missa, celebrada por volta das 15h00.
* Santuário Nossa Senhora Auxiliadora do Liceu Salesiano de Salvador

A liturgia foi presidida pelo Bispo Auxiliar, Dom Josafá, tendo como con-celebrantes sacerdotes religiosos e arquidiocesanos.
Sentia-se a falta de um maior número de alunos, pois os mesmos ainda se encontravam em férias.
Muita emoção entre os funcionários, sobretudo os mais antigos que por anos ouviam falar sobre o santo fundador dos Salesianos
e que naquele momento estava diante deles.
Recebi abraços de pessoas em lagrimas e com quem trabalhei por anos. Agradeciam a oportunidade inesquecível. Uma das mais
emocionadas diante do “pai” era uma bisneta da poetisa e escritora Amélia Rodrigues, grande e saudosa salesiana cooperadora
de Salvador e Niterói.
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A noite foi de vigília. Os soteropolitanos se revezaram piedosamente, liderados pelo
coordenador da pastoral, Pe. Marcos Antonio.
D. Bosco se despede dos baianos. Sergipe del Rey nos esperava. (Imagem do Google)
Às 03h00 já me preparava para me encontrar com o grupo de jovens que me
acompanhou em todo o Nordeste do Brasil, durante os 20 dias da peregrinação.4
Às 04h00 seguimos pela Estrada do coco e a Linha Verde, em parte paralela ‘as praias. Por
conta do Festival de Verão que congestionava a Paralela, atrasamos nossa saída de Salvador.
Aracaju nos recebeu com um enorme Trio elétrico, muitas músicas e carreata até o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Jornais e
canais de Televisão faziam a cobertura do evento. O Ginásio de Esportes da Escola repleto de pessoas emocionadas esperava
pelo santo de todos. Viam-se lágrimas molharem as faces das pessoas e ouvia-se o murmúrio piedoso das preces. Pe. Inspetor,
Diego Vanzetta presidiu a celebração eucarística.
Os salesianos chegaram a Sergipe aos 19 de março de 1902, estabelecendo-se na Tebaida, uma fazenda do Governador,
Monsenhor Olímpio Campos.
O local distava 18km de Aracaju, onde em 15 de novembro de 1908 inauguraram um Oratório dedicado a Nossa Senhora
Auxiliadora.
* De Aracaju a Penedo, Alagoas
A margem direita do S. Francisco em Neópolis era uma festa.

4

Pe. Antenor de Andrade Silva, sdb, coordenado inspetorial da peregrinação. Marcleibsom Wagner, logística. Jakeline Lira, comunicão (esteve conosco até à cidade de
Natal, RN. Tinha que participar de um simpósio em Porto Alegre. Geraldino que substituiu Jakeline. Luís Carlos Pacheco (Luca) profissional que fazia as filmagens para o
DVD a ser feito em Turim.
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Povo, entre eles marinheiros e outros militares, veículos, cavaleiros, músicas. Era D. Bosco que chegava. D. Valério Breda, SDB
não se contentara com sua Diocese e invadira Sergipe para mostrar que os ribeirinhos daquele nobre Estado também gostavam
de D. Bosco.
Movimentara Penedo e sua diocese, do outro lado do grande rio para homenagear o ilustre visitante. Em poucos minutos a
poderosa barca nos levou à outra margem. Barqueiros do São Francisco seguem a Urna entre Neópolis e Penedo. O lusco-fusco
da noite menina, envolvendo as águas mornas e silenciosas do Chico trazia um não sei que de misterioso e sagrado, aumentando
a emoção de estarmos junto ao Santo peregrino.

Na margem esquerda das águas, em busca do mar, mais uma multidão se aglomerava embalada por um enorme trio elétrico, onde
seguiram entre outras autoridades o senhor Prefeito de Penedo e o mesmo D. Valério.
* Chegando em Penedo.

A carreata se enfiou por algumas ruas estreitas e íngremes, parando no Santuário de Nossa Sra. Auxiliadora, já um pouco fora do
centro, onde D. Bosco pernoitou acompanhado por muitos fiéis de todas as idades.
*Já era noite quando atravessamos o rio.
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Impressionava observar uma cena que, embora já se tornava repetitiva, mas sempre trazia alguma novidade. Em cada lugar
tínhamos emoções diferentes. Por onde a Urna passava as pessoas não se cansavam de rezar e cantar emocionadamente.
* Penedo, à margem esquerda do caudaloso rio. http://www.lava.med.br/



A AL 401, leva-nos a Maceió.

Uma das dificuldades que tínhamos que gerenciar era o horário estabelecido no roteiro que não
poderia ser muito flexível, pois atrasaria a programação da próxima comunidade a ser visitada, num
total de trinta e três paradas. Percorremos de Salvador a Fortaleza, incluindo percursos como Aracati/Juazeiro do Norte/Petrolina
mais de 3.000km de rodovias, boas, ruins e péssimas.
Fizemos o possível para conservar a programação estabelecida, mas por vezes, a pedido de algum bispo ou sacerdote, ou do
próprio povo, fizemos alguma modificação.
Aqui estamos no povoado de Feliz Deserto, uma parada não programada. Um grupo de fiéis liderados por Frei Antonio Maria (o
primeiro à esquerda, de camisa azul) ocupava parte da estrada. Que fazer?
* Feliz Deserto no interior das Alagoas. A chuva não era problema, o importante era ver D. Bosco, ao menos tocar em seu furgão.
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Por causa do acúmulo de pessoas nas margens da estrada, seguíamos em marcha lenta. Uma velhinha chorando, dizia que queria
ver D. Bosco. Paramos e quando se deparou com a Urna exclamou: “agora posso morrer feliz”. Repetia-se a frase do profeta
Samuel ao ver Maria, grávida de Jesus.
* Poxim: D. Valério pediu-nos cinco minutos.

Neste povoado, quando os fogos começaram a espocar, os cães amedrontados fugiam para todos os lados. Um animal preso a
um mourão disparou pelo meio de uma rua, arrastando a estaca, enquanto um cidadão corria atrás do eqüino.


Em Maceió
O Tenebroso Netuno, sisudo e cinzento, fazia medo, com suas nuvens pesadas, mas quando soube que era D. Bosco que
chegava levou para bem longe suas ameaças. Foi um alívio para todos nós.
* Nuvens tenebrosas sobre a capital alagoana.
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Deixando Penedo, um pouco além das 08h00, seguimos em direção à cidade dos Marechais, a 236km a Leste.
Ao lado do Oceano de águas, o Atlântico, encontramos outro Oceano, este de pessoas e veículos. Os jovens barulhentos e felizes,
pulando e cantando pelas ruas, foram calculados em três mil. Anteciparam a romaria da Família Salesiana que acontece em
Jaboatão no mês de Outubro. Os três bispos: D. Antonio Muniz (Arcebispo de Maceió), D. Valério, bispo de Penedo e D. Edvaldo,
Arcebispo emérito de Maceió seguiam caminhando no meio da multidão.
Do DETRAN, à beira do mar até ao centro houve uma ruidosa carreata com trio elétrico, músicas e hosanas a D. Bosco. Chovia e
a Urna teve que ser coberta com um plástico que não era apropriado, impedindo parte da visão.
Na Catedral encontramos um enxame de pessoas que se acotovelavam e se colocavam na ponta dos pés para verem o santo
italiano que se tornara brasileiro, melhor universal.


Trem e ônibus foram colocados a serviço dos jovens maceioenses. Empresas ofereceram água mineral e quentinhas.

A Catedral estava repleta durante a Missa. E note-se que em Maceió não temos comunidade salesiana. O apoio dos senhores
bispos, sobretudo Dom Antonio Muniz e do Pe. Tito, diretor da Casa D. Bosco foi muito importante.


Casa D. Bosco (periferia de Maceió).
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* Uma visita aos menino da Casa D. Bosco

Obra fundada pelo então Arcebispo da Capital alagoana, D. Edvaldo Amaral, abriga hoje dezenas de meninos carentes, do entorno
e centro da capital.

* As emoções eram constantes por onde quer que passássemos

*De Maceió a Matriz de Camaragibe, AL
A noite já se aproximava quando deixamos a bela cidade de quase hum milhão de habitantes. Seguimos a AL 428 inicialmente
paralela ao mar, seguindo depois em direção Noroeste até Matriz. A esta altura, a Oeste, um sol bonito e avermelhado se
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esparramava por sobre os horizontes dos canaviais. O percurso tem cerca de 76km e as brumas noturnas já cobriam a região
quando chegamos à cidade.
Muita gente e veículos aguardavam nossa chegada. Uma pequena decepção, resolvida após cerca de meia hora, quase que
estragou um pouco a festa: o caminhão reboque inicialmente teve dificuldades de arriar a carroceria. Quando a Urna já estava
dentro do furgão que a conduziria com a pare traseira aberta, eis que conseguiram consertar o lastro do reboque. Foguetório,
palmas e rostos alegre voltaram à cena naquela noite alagoana.
A carreata inicia seu cortejo acompanhada por muitos devotos e admiradores de D. Bosco. Nas calçadas muita gente. Viam-se
também oratórios com imagens iluminada à luz de velas. Era um povo sedento das coisas de Deus que venerava um santo que na
terra vivera os mesmos problemas e dificuldades, hoje vividos também por eles.

* Carreata noturna pelas ruas de Matriz.

Celebração da Eucaristia na Matriz e no Centro Juvenil. As funções terminaram às
03.00 da manhã. Em seguida iniciamos os preparativos para levarmos a Urna a Pernambuco.
Nosso grupo já sentia a fadiga do corre-corre da peregrinação. Estávamos mal dormidos e mal alimentados. Os horários, os
percursos longos, as paradas numerosas eram coisas para atletas gregos. Nossa tarefa era cumprirmos o calendário da
peregrinação. Não sabíamos em que dia da semana estávamos e em algumas madrugadas não tínhamos noção onde iríamos
tomar café ou almoçar. Embrenhados pelos sertões, encontrávamos por vezes um restaurante, mas preferíamos continuar com
fome a fazer refeição naquele local. Ainda bem que na maior parte do percurso todos éramos homens e certas coisas podíamos
resolver à beira das estradas ou atrás de algum muro.
Os motorista italianos reclamavam com certa razão. Não podíamos fazer muita coisa para minorar os problemas.
A jornada de Penedo, Matriz, Lajedo (PE) foi das mais estafantes.
Jakeline Lira, uma das acompanhantes da equipe, escrevendo em seu Diário de viagem registrava: «Foi um dia extremamente
puxado para todos nós que estávamos trabalhando, pois num prazo e 24 horas, pegamos três vezes estrada (de 5h da manhã –
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de Penedo para Maceió, de 17h – de Maceió para Matriz e de 4h da manhã do dia seguinte, de Matriz para Lajedo – PE...), mas
Dom Bosco vai dando força e nos animando...e vamos caminhar!!!».
O recorde porém, foi de Juazeiro do Norte (CE) a Petrolina (PE) e Aracati (CE), entre os dias primeiro e três de janeiro, quando
fizemos mais de 1.200km, em estradas muito ruins5. Desconfiando que estávamos errados, uma senhora nos informou que íamos
em direção à Bahia, portanto no rumo contrario. Já havíamos percorrido cerca de 30km. Em um dos postos da Policia Rodoviária
Federal, o policial meio risonho, disse que um caminhão havia derrubado uma das placas indicativas e vários veículos tinham
tomado a direção errada, dirigindo-se à Bahia. Após atravessar o chamado polígono da maconha e quando não mais tínhamos a
escolta da PRF, um dos motorista nos disse que um caminhão tinha jogado o furgão para o acostamento, quase ocasionando um
grave acidente. Não havíamos notado nada. Nossa L200 vinha à frente e nos declives ou curvas da estrada perdíamos de vista o
veículo diplomático.



O simpático e tranqüilo povoado de Lajedo (Imaculada, ou Sítio Salobro, PE).

Há cerca de 150 km de Matriz se encontra Lajedo, nossa próxima etapa. Seguimos pela AL 205, até próximo a União dos
Palmares, onde continuamos pela BR 104. Na altura de Quipapá, percorremos um trecho da PE 177 para em Canhotinho
prosseguirmos pela PE180 até Lajedo no agreste pernambucano, onde cuidamos de uma escola, damos assistência espiritual
numa capela semi- pública e em diversos povoados rurais, temos um Centro de Salesianos Cooperadores e Oratório.
Ao deixarmos a litorânea em Barreiros, viajando entre canaviais e o lusco-fusco do dia que nascia, uma cena nos deixou
chocados. Na beira do canavial à nossa direita encontrava-se um tremião vazio (conjunto de gaiolões que transportam cana para
as usinas). Há alguns metros do veículo, também na contra mão, jazia um corpo jovem desfigurado e uma moto retorcida. A
posição da vítima fazia pensar que alguém tinha tentado aplicar-lhe respiração artificial. Rezamos por ela. Antes, o carro do Pe.
Émerson, que vinha à nossa frente, tinha perdido o retro visor direito ao se chocar com outro caminhão.
Em um posto de gasolina de Canhotinho um bom grupo de pessoas e veículos nos esperava. Faziam-se presente o vigário local
com seus fieis que atrasaram a missa para verem a imagem de D. Bosco.

5

Em um destes trechos na PE 483, imediações de Salgueiro, um dos italianos dizia: “ma questo non è mica una strada”! , “mas isso não é uma estrada”!
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* Canhotinho, agreste pernambucano

Organizou-se um carreata muito alegre, contando com bom número de jovens e admirável número de veículos . Um grupo de
batedores nos escoltava. A estrada, ladeada por fazendas e campos cultivados, envolvia-nos com uma tranqüilidade bucólica e
agradável aos nossos espíritos. A vontade era estacionar por ali e contemplarmos mais demoradamente aquele dom da Natureza.
Era como se fosse nosso café matinal.
* Na PE 180, entre Canhotinho e Lajedo. Camponeses boquiabertos caminhavam silenciosos ao longo da estrada.

* O cidadão imobilizou-se apalermado, quando em sua frente um enxame barulhento de motos surgiu do nada.
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Povoado da Imaculada

A Eucaristia numa Capela apinhada foi presidida por Monsenhor Bené, da diocese de Garanhuns.

O povo da cidade de Lajedo e dos sítios acorreu emocionado para ver D Bosco. A realidade foi além de nossa expectativa.
Comerciantes, fazendeiros, camponeses, políticos e artistas locais se confundiam diante da Urna do santo do povo.
A banda Nova Aliança integrada por ex-alunos do Salesiano do Recife enchia o ar
de músicas. Um palco montado na grande praça retangular mostrava músicos e cordelistas que se revezavam, trazendo mais
alegria ao momento. Lajedo não mais esquecerá aquela festa.
Depois de nossa partida um ônibus lotado, proveniente de Garanhuns pára em frente à Igreja da Vila. Queriam ver D. Bosco.
Alguns choram tristes e decepcionados. Uma senhora pergunta onde a Urna com as relíquias tinham sido colocadas. Ao saber,
senta-se feliz no mesmo local, balbuciando: não vi D.Bosco, mas sentei no lugar onde ele ficou. Outros rezavam compungidos e
felizes, porque estavam no lugar onde há pouco tempo São João Bosco tinha estado.


Jaboatão - cidade e Jaboatão - Colônia dos Padres, no grande Recife

Dia 24 de janeiro, Domingo. Um pouco além das 13h00, deixamos saudosos o povo do Sítio Imaculada e entramos pela BR
423 em direção a S. Caetano, onde tomamos a BR 232 que nos levaria a Jaboatão. Escoltados pela PRF paramos por alguns
momentos na Matriz de Nossa Sra. Da Conceição, em Bonança. Após o Posto da PRF, antes de Moreno a Urna foi colocada
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em um carro reboque. Iniciou então uma procissão de veículos e pessoas, bastante vagarosa, em virtude do passo dos
pedestres.

*Moreno – Jaboatão

Nossa meta era a Matriz do Rosário no cento da antiga e desarrumada urbe integrada à Grande Metrópole recifense. Ao
chegarmos ao Templo havia numerosa multidão, aguardando o cortejo sagrado.

*Em frente à Igreja Matriz de Jaboatão – cidade
A Missa foi presidida pelo Pe. Diego Vanzetta. À noite houve vigília.
Na manha seguinte às 08h00 mais uma carreata até ao Santuário de Nsa. Senhora Auxiliadora na Colônia a seis quilômetros do
centro da cidade de Jaboatão
Este local bucólico e aprazível foi adquirido pelo primeiro Inspetor salesiano do Nordeste do Brasil. Pe. Lourenço Giordano, em
1900. O padre, engenheiro agrônomo e fundador dos Colégios de Recife e Salvador, iniciou alí a Escola Agrícola S. Sebastião, a
19km do centro do Recife. A fundação tornou-se Seminário Menor e Maior (Noviciado). É considerada a Casa Mãe dos Salesianos
do Nordeste do Brasil. Numerosos Salesianos não só do Nordeste do Brasil, mas de outras Províncias passaram ou estudaram em
Jaboatão – Colônia. Guardam boas recordações.
Pe. Giordano tinha muita simpatia pela obra. Escrevendo a seu respeito dizia:
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« Deus bendiga esta casa e lhe conceda a fecundidade, de modo que se torne logo uma Foglizzo em miniatura, um SaintPierre de Cânon (fundação na França), ou um Barwash (Inglaterra). Um outro serviço nos presta esta bendita Colônia, o de
oferecer aos irmãos da capital um lugar de saúde e reforço. As vizinhanças de Pernambuco (leia-se Recife), mas esta zona de
Jaboatão é a melhor de todas. Parece impossível que a uma hora de viagem do litoral cheguemos a um lugar tão diferente
quanto ao clima e à vegetação. É uma boa ajuda para nossa saúde muito atingida pelas febres nestes cinco anos. E, a
propósito, devo dar-lhes uma boa notícia. Talvez tenham descoberto onde a serpente esconde a cauda, como se diz
proverbialmente, isto é, a origem das febres. Faz algum tempo o problema agita os meios médicos. Tem-se, com muito
fundamento que a causa principal é o envenenamento da água potável. O encanamento e o tubo condutor da água das casas é
quase todo de chumbo de má qualidade. E como a água é bombeada através de maquinas a vapor, estas corroem facilmente
os tubos condutores, desenvolvendo boa dose de óxido de chumbo. O governo tomou medidas para debelar o mal» 6.


Caetés7 (Abreu e Lima)

No início da tarde do dia dia 25, deixamos a Colônia dos Padres e retomamos a estrada para Caetés, Município de Abreu e Lima,
uma de nossas presenças no meio popular, ao Norte do Recife.
Sobre a presença da Urna em Caetés, transcrevo, com sua anuência, o artigo da jovem Greice Carvalho, divulgado no Site da
Inspetoria Salesiana do NE. do Brasil.

* Na Igreja de Caetés
Caetés é uma comunidade assistida pelos Salesianos há 26 anos e neste ano prepara-se para se tornar Paróquia Salesiana.
Nesse espírito de salesianidade, foi com muita emoção e devoção que os fiéis acolheram a Urna com as Relíquias de D. Bosco às
17hs do dia 25 deste mês.

BS 24 (1900) 225-227. Cf. Os Salesianos e a educação na Bahia e em Sergipe 1897-1970. ISS, Studi, 14, p 127, n. 58, Antenor de Andrade Silva, LAS – ROMA.
Não confundir com a Caetés do Presidente Lula. Caetés de caá-etê , "mato real ou verdadeiro, mata virgem". Desmembrou-se do município de Garanhuns em 20 de
dezembro de 1963.
6
7
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Em procissão, animados por um trio elétrico, com muitos fogos e chuva de pétalas, cantando Hinos de louvor e orando pelas 10
comunidades que se propõem a seguir os ensinamentos do Padroeiro dos jovens, centenas de pessoas rumaram para a Igreja
erguida em homenagem ao Santo, onde se seguiu um roteiro com adoração ao Santíssimo Sacramento, louvor, vigília e
Celebração Eucarística, presidida por Pe. Robson (salesiano encarregado da obra e futuro pároco desta).



Ao cair da tarde pelas ruas de Caetés, 25 de janeiro de 2010.

Além dos fiéis também estiveram presentes, o pároco de Abreu e Lima, Pe. Manoel Marques de Miranda, com alguns paroquianos;
as Pias Discípulas, Pe. Gilberto Antônio, coordenador Pastoral da Inspetoria Salesiana; Monsenhor Valdenito, de Olinda; e
visitantes de outras cidades.
Por onde o cortejo passava deixava um rastro de paz. Em plena segunda-feira comerciantes fecharam, por alguns instantes, as
suas portas, bares encerraram suas atividades para acompanhar a passagem do tão conhecido D. Bosco, que através de seus
sacerdotes e leigos muito fez por aquela região sofrida.
Era contagiante a alegria no rosto de cada pessoa, a juventude tão amada estava ali para verdadeiramente rezar com aquele que
aprenderam a amar. Unidos pelo amor de D. Bosco, Católicos e outros credos reuniram-se para ver a face do homem que foi
capaz de reunir ali mais de 700 (segundo a PM-PE) pessoas entre crianças, jovens e adultos.
Na manhã do dia 26 as Sagradas Relíquias seguiram para Várzea às 07h10 deixando em todos uma saudade e a certeza da
revitalização das forças, para a perseverança da caminhada.
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“Após a partida da urna, a comunidade partilhou um apetitoso café matinal e as experiências vividas”.

Autoria: Greice Carvalho (jovem atuante da comunidade de Caetés 3, integrante da AJS.


Recife – Várzea (Colégio Madre Mazzarello)

* Uma das filhas de Madre Mazzarello diante do Santo da juventude.
Assim como o primeiro Colégio Salesiano do Nordeste do Brasil a receber a Urna foi o D. Bosco de Salvador (BA), a primeira
comunidade das Salesianas (FMA) a abrir suas portas para as relíquias do santo da juventude foi a Casa da Criança Joaquim
Otaviano de Almeida (Colégio Madre Mazzarello).

* Na quadra do Mazzarello.
Escrevemos anteriormente que aconteciam emoções diferentes em cada lugar que chegávamos. Cremos que aqui, pelo fato de
ser uma comunidade dirigida por Irmãs, os sentimentos também se personalizavam de modos diferentes. As Irmãs capricharam
também no café e no almoço dos visitantes. Como em quase todos os lugares havia uma sala para nossos contatos on line e
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ambientes para os motoristas descansarem, já que naquela comunidade não iríamos pernoitar. A Madre Inspetora, Irmã Júlia,
pronunciou uma bela saudação a D. Bosco. Às 11h00 Dom Dino (Bernardino Marcchiò) celebrou a Eucaristia.


Do Recife – Várzea a Carpina.

* Visão parcial do jardim interno do Seminário de Carpina.

A obra salesiana daquela cidade, a 56km do Recife, iniciou-se em 1957 com um Seminário. Hoje compreende Colégio, Paróquia,
Capelanias, Oratório, Centro de Cooperadores, ADMA (Associação de Maria Auxiliadora) e Obra social. O autor destas linhas fez
parte do primeiro grupo de aspirantes de Carpina, vindo do Recife, naquele ano de 1957. Em 10 de janeiro de 1970 recebe na
Capela São Domingos Sávio a unção sacerdotal das mãos de Dom Newton, Bispo de Garanhuns, tornando-se então o primeiro
sacerdote que estudou naquele Seminário.
Nosso roteiro, segundo Google maps, tem 45,6km e será percorrido em aproximadamente em 01 hora e 06 km. ao longo da
estrada, a BR 408, passamos por restos da Mata atlântica e galgamos um belo altiplano, onde já se pode notar um clima mais
ameno.
Estávamraos sendo aguardados a alguns quilometro antes da cidade, de onde seguimos até à cidade que recebeu calorosamente
a sagrada Urna. Antes, porém passamos pelo lar D. Bosco, Creche Santa Teresinha e Capela D. Bosco, no bairro Senzala. A
carreata terminou no Colégio Salesiano, onde as relíquias permaneceram algumas horas. O pernoite foi na Matriz, repleta durante
a celebração eucarística, presidida pelo senhor bispo de Nazaré da Mata. Dom Severino. Não só durante a eucaristia, mas em
todo o tempo da vigília que se encerrou à meia noite grande foi a aglomeração dos fieis.
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Recife, Sagrado Coração.

Continuando nossa romaria retornamos ao litoral, à capital pernambucana, para visitarmos o Colégio Salesiano do Sagrado
Coração. Trata-se da primeira obra do Nordeste salesiano, por isso daremos rapidamente algumas informações sobre seu início8.

Em frente ao Santuário

* Breve história sobre a fundação do Colégio Salesiano do Recife.
Uma correspondência de cerca de seis laudas e meia, escrita pelo padre Clélio Sironi ao Pe. Miguel Rua deixou aos pósteros
algumas notícias sobre a chegada e recepção do primeiro grupo de Salesianos ao Norte do Brasil. O barco Galícia que trouxe os
missionários da Europa ancorou no Lamarão9 aos 9 de dezembro de 1894. No dia seguinte todos, inclusive os que se destinavam
a Buenos outras regiões da América puderam com «indizível alegria visitar nossa casa».
O Colégio Salesiano de Artes e Ofícios do Sagrado Coração e o Oratório Festivo foram inaugurados em 10 de janeiro de 1895,
conforme outra missiva de quatro páginas, enviada pelo mesmo Pe. Sironi ao Reitor Mor, Pe. Rua. 10 A imprensa, naqueles dias,
por diversas vezes se referiu ao acontecimento, de há muito esperado pelos recifenses: a fundação na cidade de um Colégio pelos
padres salesianos.

Vide: Os Salesianos e a educação ... 1897-1970. ISS, Studi, 14, pp 103-104, Antenor de Andrade Silva, LAS – ROMA.
Lamarão era o porto do Recife, significa grande lamaçal. A cidade, ilha, península e continente ao nível do mar era e, por vezes ainda é, inundada pelas águas marítimas e
fluviais dos rios Capibaribe e Beberibe.
Cf. também Luíz de OLIVEIRA, Centenário da presença salesiana no Norte e Nordeste do Brasil. Vol. I, pp. 22 e ss. Escola D. Bosco de Artes e Ofícios. Recife, PE 1994.
8
9
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«Conforme anunciamos, realizou-se no domingo 10 do corrente a inauguração do Colégio do Salesiano que vierão (original) fundar nesta
cidade os filhos de D. Bosco, os Padres Salesianos». 11

Outro periódico, referindo-se às Escolas Profissionais a serem iniciadas para os meninos carentes, fazia rasgados elogios ao
Pe. Lourenço Giordano, primeiro diretor da obra.
«Na quinta – feira última foi alli collocada a primeira pedra do edifficio destinado às oficinas do Collegio, commettimento para o qual foram
estraordinarios os esforços do Rvd. Giordani, digno e ativissimo director do estabelecimento, cujos bons resultados obtidos em 6 mezes apenas,
já o publico os conhece e admira».12

Como em outras comunidades, também no Salesiano os fieis, aguardavam piedosamente e ao som de hinos e músicas variadas, a
chegada do peregrino que vinha do outro lado do mar.
Os hinos mais ouvidos em todos os rincões dom Brasil por onde a Urna passou foram também entoados em Recife. O tema da
peregrinação:Vem D. Bosco sonhador, vem conosco caminhar e Dom Bosco jovem, te amamos de coração. Todos os Trios
elétricos difundiram estes hinos, fazendo os jovens sobretudo, cantarem e dançarem, embalados ao som destes belos poemas.
Eram as homenagens sinceras e sentidas ao D. Bosco sonhador que observava pelo mundo afora as realizações vivas de seus
sonhos milenares. Os jovens e adultos que ele tanto amou demonstravam que também o amavam. Foi o que se percebeu em todo
o Nordeste do litoral ao sertão. Vimos e comprovamos que o da mihi animas (dai-me as almas) não se referia somente aos jovens,
mas a todas as pessoas, pois todos são filhos de Deus e D. Bosco não desconhecia essa realidade teológica.
Na liturgia eucarística, presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, D. Fernando Saburido o Santuário estava repleto de fieis.



11
12

Celebração eucarística com o Arcebispo de Olinda e Recife, D. Fernando Saburido.

Era Nova. Recife, 16 de fevereiro de 1895, citado em Os Salesianos e a Educação..., p 103, nota 149, Antenor de Andrade Silva.
Idem, p 104, nota 150.
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* Após a Santa Missa os fieis permanecem venerando a sagrada imagem.

* Capunga: Colégios das Irmãs Salesianas
Em Recife tínhamos ainda a visita à Escola D. Bosco de Artes e Ofícios e uma passagem rápida pelo Colégio Auxiliadora (FMA) na
Capunga.
* Em frente ao Colégio Auxiliadora, FMA (Salesianas).

Estávamos com certa preocupação, quanto a percurso das avenidas e ruas, pois naquele dia o Presidente Lula visitava o Recife
em alguns bairros da cidade havia bloqueios rodoviários. Tudo porém deu certo e as Irmãs salesianas e muitas outras pessoas
ficaram satisfeitas. Das janelas dos prédios e do hospital Santa Joana viam-se observadores, rezando e sussurrando palavras que
não ouvíamos.


Visita ao Bongi.

Neste bairro popular os SDB têm duas obras. A Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios (EDBAO), 1948, onde funciona também um
Oratório13 e o Instituto Salesiano de Filosofia (INSAF), 1982, onde funciona também uma Faculdade Salesiana.

13

Reunião de jovens, diária ou nos fins de semana, para formação social, esportiva, religiosa. Recebem ainda uma boa merenda.
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*Ingresso e descida da Urna na Escola D. Bosco de Artes e Ofício, Bongi, Recife.
A permanência nos ambientes da Escola D. Bosco durou algumas horas. Certamente o ilustre visitante estava muito satisfeito. Por
aquelas salas de aulas, corredores e pátios circulavam os seus prediletos. Os meninos e meninas mais pobre e necessitados
daqueles entornos. Os seus Salesianos já haviam atendido na Escola e Oratório um numeroso grupo de rapazes e moças. Hoje
espalhados pelo Recife e outros lugares eles agradecem ao amigo dos jovens o trabalho de seus religiosos, o empenho, a
dedicação que tiveram para com eles.
Do interior da EDBAO fomos à Igreja Matriz, paróquia de São João Bosco, parte integrante da mesma Escola e do INSAF.



Celebração eucarística, presidida pelo pároco, Pe Alfredo Boldori

Aqui reafirmamos o observado anteriormente. O povo quer e tem D. Bosco como seu e não só dos Salesianos ou Salesianas. É a
conclusão que tiramos em todos os lugares por onde passamos com a imagem do santo. Quanta reza, quantos pedidos
(recolhemos dezenas de bilhetes a D. Bosco, colocados em baixo da Urna), quantas emoções e lagrimas!
* Nos pórticos da Escola D. Bosco de Artes e Ofícios.



Seguindo para o Oeste, destino Gravatá.
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Naquela cidade serrana e turística encontramos outra presença da Filhas de Maria Auxiliadora, O Instituto Nossa Senhora de
Lourdes.
* Preparando a carreata na BR232.
* Carreata pelas ruas de Gravatá.

Transcrevo neste espaço o artigo que se encontra no Site do Colégio de nossas Irmãs naquela cidade.

Dom Bosco entre nós
Nossos olhos viram, nossas mãos tocaram.e nossos corações transbordaram de alegria!
O dia 28 de janeiro ficou registrado no coração de cada gravataense com a visita das relíquias de São João Bosco! Sua entrada na
cidade às 8h, foi recepcionado com festa, fogos, aplausos, músicas e muita alegria! Percorrendo as ruas, em direção ao Instituto
Nossa Senhora de Lourdes das Irmãs Salesianas, acompanhou uma multidão de devotos e admiradores do santo dos jovens.
Passando na Igreja Matriz, os Sacerdotes, Ministros Extraordinários da Eucaristia, Coroinhas e demais pessoas, acompanharam a
carreata. Chegando ao colégio, o Pároco, Pe. Joselito Gomes fez a celebração de acolhida. A seguir, a Inspetora Ir Júlia Maria de
Oliveira, dirigiu a palavra aos presentes em nome do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ressaltando a alegria e fidelidade ao
carisma de Dom Bosco. Continuando, o Padre Antenor Andrade (Salesiano) fez uma apresentação geral sobre a peregrinação das
relíquias do nosso santo pai e mestre “Dom Bosco”. Posteriormente, todos os presentes puderam fazer sua oração pessoal, tocar,
fotografar e sentir Dom Bosco de perto!
Às 11 horas, foi presidida a solene celebração eucarística pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardino Marchió, diversos sacerdotes da
diocese de Caruaru e de outras dioceses.
* Missa na Quadra do Colégio.
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Por volta das 13h a urna com as relíquias seguiu em peregrinação, com destino a João Pessoa/PB e a comunidade se despediu
com grande ardor missionário!14


As Relíquias de D. Bosco em João Pessoa, a antiga Filipéia de Nossa Senhora das Neves.

(Google)
A "Porta do Sol", como é chamada a Capital Tabajara tem o privilégio de abrigar o ponto mais oriental do Continente americano, a
Ponta das Seixas. É a porta por onde o sol entre por primeiro em nosso Continente. Sua fundação data de 1585, quando foi
chamada de Nossa Senhora das Neves. Ocupa o terceiro lugar entre as cidades capitais de Estado mais antigas do Brasil, sendo
a última a ser fundada no século XVI. Por ocasião da Conferëncia da ONU sobre o clima, ECO-92, João Pessoa recebeu o título
de segunda cidade mais verde do planeta, sendo antecedida apenas por Paris.
Nossa Capital ostentou diversas denominações durante sua história. O historiador, Guilherme D`Ávila, em estudo realizado em
2005, publicou o seguinte histórico sobre os nomes da Metrópole paraibana:
14

http://www.salesianasgravata.com.br
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Povoação de Nossa Senhora das Neves (1585)
Cidade de Nossa Senhora das Neves (1589)
Cidade de Filipeia de Nossa Senhora das Neves (1600)
Frederikstadt (1635)
Cidade de Nossa Senhora das Neves (1655)
Cidade da Paraíba (1817)
Cidade de João Pessoa (4 de setembro de 1930).

Nossa Senhora da Neves é uma homenagem à Santa. Justamente no seu dia (12 de Agosto de 1585) fez-se aliança com os índios
Tabajara. Três meses depois deste acordo J. Pessoa é fundada, já com foro de cidade. Jamais foi Vila, neste sentido realizou um
up grade, «fato esse ocorrido porque foi fundada pela cúpula da Fazenda Real numa Capitania Real da Coroa
Portuguesa.[carece de fontes?]
Com o passar do tempo, foi recebendo várias denominações: Filipeia de Nossa Senhora das Neves, em 1588, homenageando o
rei Filipe II de Espanha, quando da União Ibérica, período em que o Reino de Portugal foi incorporado à coroa espanhola. Durante
a ocupação holandesa, entre 1634 e 1654, designou-se Frederikstadt (Cidade Frederica), em homenagem ao príncipe de Orange,
Frederico Henrique.
Com a reconquista portuguesa, passou a chamar-se Cidade da Parahyba. Por conta de uma visita temporária de D. Pedro II do
Brasil à cidade em fins de 1859, recebeu provisoriamente o título de Imperial Cidade.Sua denominação atual, João Pessoa, é uma
homenagem ao político paraibano João Pessoa, assassinado em 1930 na cidade do Recife».15
Partimos de Gravatá, após o almoço. Era o dia 28 de janeiro. A Capital paraibana abriga atualmente a mais recente fundação
salesiana do Nordeste, oficialmente assumida em 31/01/2009. Trata-se da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, que integrava a
Paróquia de São Francisco. Antes de chegarmos à nossa nova presença, realizamos uma parada na sede paroquial de S.
Francisco.



15

Igreja-mãe, de onde se desmembrou a Paróquia Nossa Sra. das Dores.

http://pt.wikipedia.org/wiki/João_Pessoa
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Igreja paroquial de Nossa Senhora das Dores em Cidade Verde (Mangabeira VIII), João Pessoa, PB.

Embora, D. Bosco não seja ainda muito conhecido pelos pessoenses, não obstante, a recepção ao visitante superou as
expectativas. Não só durante o momento da chegada, mas durante a vigília noturna, os pessoenses estiveram ao redor do santo

que se tornou também um santo paraibano.

Há quem tenha calculado em mil o número das pessoas que foram orar e contemplar a beleza da Urna. 16 A Santa Missa, na
paróquia salesiana, foi presidida pelo Pe. Carlos Alberto, Vigário Geral da Arquidiocese.Parabéns aos organizadores da
peregrinação: Pe.Cícero SDB, Pe. Dilermando Conzzatti SDB, e Irmão José Maria de Oliveira SDB.17
As pessoas com certa freqüência falavam de graças alcançadas por intermédio de D. Bosco. As dezenas de pedidos escritos
deixados na Urna são provas da confiança popular no santo que não é mais só dos jovens, mas de todas as idades. Enfermos que
ficaram sãos, empregos conseguidos, lares desfeitos que se reconciliavam. Em João Pessoa quatro senhoras foram agradecer a
um dos padres as graças obtidas por intercessão do santo peregrino.

A respeito de sua aparência, em certa cidade alguém comentava: “ele devia ser muito rico para estar num caixão tão bonito”.
Duas outras presenças salesianas em solo paraibano. Os Salesianos são bastante conhecidos em Cajazeira, pois lá dirigiram por diversos anos um Colégio Diocesano,
entregue ao Bispo local em 1960. Outra presença que durou apenas dois anos foi em Campina Grande, onde construímos uma escola e tivemos que abandoná-la, também nos
idos de 1960. No bairro Cristo, em J. Pessoa, os religiosos possuíram uma área de 245 lotes. Nos anos cinqüenta foram alienados para a construção de um seminário em
Pernambuco (Carpina).
16
17
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Às 04.00 da manhã, o salesiano Pe. Dilermando celebrou a Eucaristia, encerrando a visita à antiga Filipéia de Nossa Senhora das
Neves.
*Às 05,00 da manhã (28/01/2010), D. Bosco se despede de João Pessoa.


Natal, RN nosso próximo destino.

Nosso calendário com muitas paradas e horários cronometrados não nos permitia demorar um pouco mais, além do tempo
determinado para cada lugar.
A viagem até à Capital potiguar foi mais tranqüila do que esperávamos. As paradas, ocasionadas pela construção da nova pista
não nos atrasaram. Como em outros trechos da peregrinação estávamos sempre em contato telefônico com o coordenador da
visita na próxima cidade.
Na BR 101, cidade de Parnamirim a Urna foi posta em um carro aberto. Mais à frente no bairro de Neópolis deu-se início à
carreata propriamente dita. Em Natal visitaríamos a Catedral Metropolitana, o Colégio das FMA, o São José dos SDB e o Centro
Educacional D. Bosco, no Conjunto Gramoré, onde temos uma Paróquia, Cursos Profissionalizantes, Oratório Festivo e Projetos
Sociais.
Na Catedral houve concelebração com diversos sacerdotes religiosos e arquidiocesanos. O Arcebispo local, Dom Matias presidiu a
cerimônia no grande e belo templo quase repleto de fiéis.

Ao deixarmos a Igreja Metropolitana nos dirigimos ao Instituto Maria Auxiliadora. Muita gente e muita festa através das ruas
engalanadas de frondosas árvores.
A Urna em uma das Avenidas natalenses.

35



Natal18, Rio Grande de Norte

Na bela cidade, banhada pelo Potengi, tínhamos quatro visitas a realizarmos: `a Catedral Metropolitana, ao Instituto das Filhas de
Maria Auxiliadora, ao Colégio Salesiano São José e ao Centro Educacional Dom Bosco, de Gramoré.
Catedral em forma trapezoidal (Wikipédia).

Nosso calendário com muitas paradas e horários cronometrados não nos permitia demorar um pouco mais, além do tempo
determinado para cada lugar.
Chamada de “trampolim da vitória”, Natal foi a cidade brasileira mais estrategicamente importante, durante a II Guerra Mundial. Fez parte da
“Operação Torcha”, realizada pelos Norte americanos, em preparação à invasão da Africa. No aeroporto local eram abastecidas as aeronaves
que faziam a rota Estados Unidos-Africa-Europa. Os bascos de guerra não se aventuravam pelo Atlântico, onde enxameavam os submarinos
alemães, por isso apelaram para os aviões.
A cúpula militar dos EUA classificou o Aeroporto Internacional Augusto Severo como «um dos quatro pontos mais estratégicos do mundo».
Os outros três seriam os estreitos Gibraltar, Bósforo e o canal de Suez. d
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A viagem até à Capital potiguar foi mais tranqüila do que esperávamos. As paradas, ocasionadas pela construção da nova pista
não nos atrasaram. Como em outros trechos da peregrinação estávamos sempre em contato telefônico com o coordenador da
visita na próxima cidade.
Programamos sair de João Pessoa para chegarmos a Neópolis, na entrada da cidade, após três horas, através da Br 101. Ali
também encontramos festa e a presença de vários meios de comunicação social. Exposta a Urna no caminhão seguimos, ainda
pela Br 101, rumo à Catedral.
Vista parcial do Colégio Salesiano São José, Natal

Na BR 101, cidade de Parnamirim a Urna foi posta em um carro aberto. Mais à frente no bairro de Neópolis deu-se início à
carreata propriamente dita. Em Natal visitaríamos a Catedral Metropolitana, o Colégio das FMA, o São José dos SDB e o Centro
Educacional D. Bosco, no Conjunto Gramoré, onde temos uma Paróquia, Cursos Profissionalizantes, Oratório Festivo e Projetos
Sociais.
Na Catedral houve concelebração com diversos sacerdotes religiosos e arquidiocesanos.
A Polícia Militar com sua banda executou hinos a D. Bosco.
O Arcebispo local, Dom Matias presidiu a cerimônia no grande e belo templo quase repleto de fiéis. Na homilia o Arcebispo falou
sobre a atividade pastoral de D. Bosco, dirigida aos jovens, aos quais dedicou até mesmo seu último suspiro. Na Igreja-Mãe da
cidade os fieis tiveram alguns momentos para venerarem, agradecerem e fazerem seus pedidos ao santo visitante.
Santa Missa na Catedral,10h00.
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Ao deixarmos a Igreja Metropolitana nos dirigimos ao Instituto Maria Auxiliadora. Muita gente adulta e jovens pulando e cantando,
fazendo festa através das ruas engalanadas de frondosas árvores.
* A Urna em uma das Avenidas natalenses.

Antes de chegarmos ao S. José detivemo-nos no Colégio Auxiliadora, das Irmãs salesianas. Transcrevo a mensagem da Irmã
Neiva, Diretora do educandário, quando da recepção da Urna naquele estabelecimento educacional.
Saudação da Irmã Neiva, diretoria do Instituto Maria Auxiliadora.
«Quero cumprimentar a todos com uma saudação carinhosa e salesiana, nesta bela manhã ensolarada de sexta-feira, dia 29
de janeiro de 2010.
Vem Dom Bosco sonhador, vem Dom Bosco caminhar!
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Esta foi a nossa evocação durante muitos dias de vigília em preparação ao esperado dia da chegada da urna peregrina com as
relíquias do Santo que viveu e doou sua vida pela juventude.
E Dom Bosco veio. Chegou até o Instituto Maria Auxiliadora através de seu corpo santo.
É um momento de graça e como o salmista podemos dizer:
“Este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e nele exaltemos”.
Estamos vivendo um momento ímpar de nossa história neste início de um novo ano escolar. E o nosso coração está
explodindo de alegria porque contamos com as bênçãos especiais do autor da pedagogia preventiva, do santo dos
adolescentes e jovens.
Dom Bosco, quero expressar os meus sentimentos e também os da comunidade do Instituto Maria Auxiliadora.
Obrigada, querido Pai e Mestre por nos visitar e por nos trazer novo vigor, ânimo e coragem para enfrentar com audácia e
criatividade as intempéries do mundo conturbado em que vivemos.
Abençoe, Dom Bosco, os teus filhos salesianos, família salesiana e as FMA que há 59 anos desenvolvem um trabalho de
evangelização e educação nesta casa.
Protege Dom Bosco as famílias que freqüentam esta capela, símbolo da fé e do sentido transcendental de nossa vida.
Que neste novo ano, Dom Bosco, os educadores se lembrem da vocação de ensinar, que sejam tocados pela pedagogia do
AMOR e entusiasmados pelo sublime papel de ajudar os jovens a percorrer os caminhos da cidadania evangélica.
Dom Bosco, abençoa os adolescentes e ajuda-os a serem mais receptivos aos valores cristãos e se abram para a eterna
novidade da vida, da amizade, do amor.
Dom Bosco, abençoa todas as equipes, os funcionários desta casa para que se revigorem em sua missão.
Que nesta escola, um clima de harmonia possa reinar com o espírito de família do Oratório de Valdocco.
Abençoa cada canto e recanto desta cidade de Natal, desta casa e dos lares das pessoas que te veneram.
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Dom Bosco, queremos renovar nossa fidelidade às tuas orientações de educador, de mestre da juventude. Queremos
renovar nossa disposição de viver a vida a serviço dos outros, dos pequenos, dos jovens que estão sem rumo à margem da
sociedade.
Abençoa, Dom Bosco, nossas vidas colocadas a serviço de uma grande causa, da causa do AMOR como foi a tua até o
último suspiro. Amém».
Ir. Neiva Lobato Sampaio,
Diretora do Instituto Auxiliadora de Natal
O povo seguindo a Urna pelo centro da cidade.

Do Instituto Maria Auxiliadora fomos ao Colégio S. José na Ribeira. Esta grande e famosa escola doe SDBs funciona desde em
1936. Na cidade há outra escola salesiana de porte, o Colégio Dom Bosco, inaugurado em Fevereiro de 2009, no bairro Nova
(cidade) Parnamirim.
Cada lugar visitado revivíamos sempre a mesma cena carregada de emoções, silêncio e preces, e por vezes prantos. A Capela
São Domingos Sávio tornou-se pequena para os presentes. Professores, alunos, ex-alunos, fiéis, admiradores da obra salesiana.


Acomodando a Urna na Capela do Colégio Salesiano São José.
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Gramoré, Zona Norte.

Deixando o bairro da Ribeira na cidade baixa, atravessamos a majestosa Ponte Newton Navarro ou Ponte do Povo entramos na
Zona Norte de Natal, onde os SDBs fundaram em 31 de Janeiro de 1988 uma Escola com Cursos profissionalizantes, Paróquia,
Oratório diário e projetos sociais.

Ponte Newton Navarro.
Postado em 20 de março de 2010 às 17:06 por Mourão( Blog do).
Às 16h00 aproximadamente, adentramos o portão principal da obra. Dezenas de pessoas adultas e jovens nos aguardavam.
* No Ginásio de Gramoré com a Banda do Oratório.
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Pe. José Pereira, sdb coordenou as homenagens apresentando tópicos da vida de D. Bosco. Às 19h30, mesmo Pe. Pereira
presidiu a Eucaristia desenvolvendo na homilia o tema do Bom Pastor relacionado a D. Bosco. A Eucaristia foi presidida pelo
Vigário paroquial Pe. Francisco Cibin e concelebrada pelo Pe. Giacomo Begni da Inspetoria de S. Paulo. Ao lado do altar
participavam três diáconos permanentes e um seminarista diocesano.
Durante a noite, houve vigília organizada pelos grupos paroquiais.
A Urna deixou o ginásio às 21h30, deslocando-a para a Matriz, onde às 04h00 houve a Missa de despedida. Muita gente ficou
comovida, desejando acompanhar D. Bosco em sua peregrinação para Areia Branca.
A Urna despede-se de Gramoré.



A“ Terra do Sal” – Areia Branca..

Seguindo pela BR 406 e trecho da RN 404 até Areia Branca, são cerca de 283 km e aproximadamente 04 horas e 15 minutos.
Iniciávamos nossa entrada pelos Sertões do Nordeste Brasileiro. Uma terra diferente da que até agora havíamos palmilhado,
desde a Bahia ao Rio G. do Norte: o Litoral e o Agreste. O sertão cheio de lendas, místico e sofredor visto pelo famoso
sertanista engenheiro Euclides da Cunha como o lugar onde “o sertanejo é antes de tudo um forte” (Os Sertões).
* Igreja Matriz e o rio Apodi-Mossoró.

.

(foto Wilkipédia).
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A Igreja Matriz está fincada em frente ao rio Apodi-Mossoró, que juntamente com o Ivypamin formam um delta fazendo de Areia
Branca uma ilha.
Às 11h00 da manhã, estávamos às portas da cidade, onde o vigário Pe. Luiz Sampaio, o Irmão José Manoel e fiéis nos
aguardavam. A Urna subiu em um pequeno reboque e seguiu pelas ruas centrais da cidade até à Matriz de Nossa Senhora dos
Navegantes. Seguiam-na, além do povo, veículos de quatro rodas, motos e bicicletas.
* Chegando à Matriz de Areia Branca.

Nas calçadas os moradores acenavam e rezavam acompanhando reverentes o santo cortejo.
No decorrer da tarde a Urna ficou na Igreja paroquial, exposta à visitação dos fiéis. No final do dia houve o traslado das relíquias
para o Centro Juvenil Dom Bosco, outra obra construída pelos Salesianos na cidade. No Local o Bispo de Mossoró, Dom Mariano
nos aguardava. Em seguida houve a celebração da Santa Missa por ele presidida e concelebrada pelos padres, João Carlos
Ribeiro, Luiz Sampaio e Antenor de Andrade.
Missa no Centro juvenil.

Silva. Após a vigília que terminou às 06h00 da manhã com a Missa de D. Bosco, pois celebrávamos seu dia, demos início aos
preparativos para nova jornada de trabalhos com a Urna peregrina. As próximas visitas eram Mossoró, Pau dos Ferros e
Cajazeiras.
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O sol caía generoso envolvendo o vasto e majestoso oceano azul, reverberando sobre as dunas brancas de sal, martirizantes aos
olhos desnudos do observador incauto. Sol e sal ingredientes venenosos para uma pele desprotegida e incauta.
* AVila de Santa Luzia de Mossoró.
Embrenhando-nos pelos Sertões: de Mossoró, Juazeiro do Padre Cícero e Petrolina no Rio Chico.
Alguém já escreveu que a Região Oeste do Rio G. do Norte é o único local do Brasil, onde o Sertão vai até ao mar. O sol
abrasador e causticante, lembra por vezes o Saara Setentrional, onde areias calcinantes e dunas tórridas partem das praias do
Atlântico ou do Mediterrâneo.
***
Chamada também Capital do Oeste a antiga Vila de Santa Luzia é a maior cidade do Pólo da Costa Branca. Esta alcunha deve-se
às dunas, salinas e morros brancos da região plana do Oeste potiguar.
O Município de Mossoró é o maior produtor brasileiro de petróleo em terra. Impressiona o número de poços que se avistam ao
longo da RN 012 e BR 304. Outra característica é que os escravos da região receberam a alforria cinco anos antes da Lei Áurea,
sancionada pela Princesa Izabel em 13 de maio de 1888.

* Lampião ataca Mossoró
A urbe peja-se de ter sido a única cidade que expulsou Lampião de suas ruas, quando em 13 de junho de 1927, o famoso e temido
bandoleiro foi recebido por uma chuva de balas de seus habitantes. O mesmo Rei do Cangaço teria dito: «da torre da Igreja até o
santo atirava na gente». Ao avistar a cidade o fora da Lei teria vaticinado: «cidade de duas torres não é lugar pra cangaceiro
invadir». Ali morreu Colchete com a cabeça arrancada por uma bala e o pernambucano Jararaca. Este, depois de dois ferimentos,
um deles no peito conseguiu se esconder no matagal. Capturado levaram-no para a cadeia. Quando melhorou disseram-lhe que
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seria transferido para Natal. Jararaca, ao perceber a trama disse: “Sei que vou morrer. Vão ver como morre um cangaceiro!”. Noite
velha transportam-no para o cemitério e colocam-no diante de uma cova.
«O capitão Abdon Nunes, que comandava a polícia em Mossoró, relatou dias depois os momentos finais do capanga de Lampião:
“Foi-lhe dada uma coronhada e uma punhalada mortal. O bandido deu um grande urro e caiu na cova, empurrado. Os soldados
cobriram-lhe o corpo com areia”. Pelas circunstâncias da morte, o túmulo de Jararaca virou local de romaria. Até hoje as pessoas
rezam e fazem promessas com pedidos ao cangaceiro executado. Na terra do Sol, Deus e o Diabo ainda andam juntos»19.
Era pelas 11h00 quando a cidade abriu suas portas para nos receber. Inicialmente esta parada não fazia parte de nosso roteiro.
No entanto os desejos e pedidos dos senhores Bispos são prazerosamente acolhidos pelos filhos de D. Bosco. Alguns deles
chegaram a mudar suas programações de viagens e trabalhos para estarem com seus diocesanos junto às relíquias do santo
italiano que se tornou universal. Dom Mariano Manzana, Bispo da Diocese mossoroense presidiu a Santa Missa.

Antes de partirmos para Pau dos Ferros muita gente se aglomerou ao em torno à Urna.

Missa na Catedral

19

Wikipédia: Mossoró contra Lampião.
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Despedida em Mossoró


Pau dos Ferros, outra parada inicialmente não programada.

A BR 405 liga Cajazeiras (PB) a Mossoró (RN). São aproximadamente 252 km, com alguns trechos esburacados, sobretudo antes
e depois de Pau dos Ferros. Na parte paraibana, como em todo o Estado as rodovias são muito boas.
A noite estava prestes a cobrir os sertões do Oeste rio grandense, quando na rodovia, às portas de Pau dos Ferros fomos
recepcionados por um numeroso grupo jovens e adultos que nos acompanhou em carreata, até à Igreja de São João Bosco. Ali
uma multidão nervosa, silenciosa e devota esperava o Santo que visitava seus sertões. Do acento do carro, onde me encontrava,
vi no lusco-fusco, alguém de olhos vermelhos e úmidos olhando para mim, como que agradecido. Era um jovem seminarista
salesiano que fora pró aspirante no Colégio Dom Lustosa em Fortaleza, no ano anterior.
Pe. João Carlos, ex Inspetor acompanhou-nos em Matriz e Mossoró. Esteve também esteve presente em PF, conduzindo o
momento oracional. Ouro salesiano que também se encontrava ali era o Pe. Luiz Sampaio, vigário de Areia Branca e
anteriormente também em Pau dos Ferros, natural daquela região. Aproveitou a oportunidade para abençoar seus antigos
paroquianos.
* Cajazeiras.
Situada no semi-árido brasileiro é a cidade que mais cresce no Estado. Inicialmente ali existia a Fazenda Cajazeiras, nome tirado
da árvore da Cajazeira. Encontra-se a poucos quilômetros das fronteiras pernambucana e cearense. Desapareciam as últimas
horas do último dia de Janeiro, quando entramos na terra dos Rolins. A região da antiga sesmaria doada pelo Governador da
Capitania, Luiz Antônio Lemos Brito a Francisco Gomes Brito e José Rodrigues da Fonseca.
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* Chegada à grande cidade sertaneja de Cajazeiras.

Estavam-nos o senhor Bispo Diocesano Dom José González Alonso, centenas de devotos e admiradores e uma banda musical.
Cajazeiras foi uma das cidades onde encontramos mais pessoas aguardavam as relíquias de D. Bosco.
* Jovens e adultos aclamam D. Bosco.

Antônio Quirino, antigo salesiano, ex- prefeito municipal e ex-deputado estadual saúda o ilustre visitante com um emocionado
discurso historiando antiga a presença salesiana em Cajazeiras (1939-1959) e desejando o retorno dos religiosos.
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Em seguida centenas de pessoas seguiram acompanhando os veículos em carreata até à Igreja de Nossa Senhora da Piedade,
onde os jovens da pastoral juvenil da Paróquia apresentaram uma bonita coreografia. Continuando pela noite a dentro o cortejo
seguiu em direção ao Colégio Padre Rolim, território salesiano até fins da década de ’50. Novos discursos no Santuário do
educandário, dedicado Nossa Senhora Auxiliadora proferidos pelo Pe. Antonio Lins, reitor do Santuário e o senhor A. Quirino,
tocando na mesma tecla do retorno dos SDBs a Cajazeiras.
A Urna permaneceu em vigília na Paróquia de São João Bosco.

Um palco ao lado da Igreja foi o local da Missa, presidida por Dom Alonso. Muita gene permaneceu em vigília até às 03h00 da
manhã, quando iniciamos novos preparativos em direção para em direção ao Cariri cearense.


Do extremo Oeste paraibano a Juazeiro do Padim Ciço.

Através de pequeno trecho da PB 417, seguimos na direção Norte antes de nos voltarmos para o Sul pela BR 116. Ao sairmos da
Paraíba, antes e depois de Cachoeira dos Índios no Ceará, encontramos um dos piores trechos de toda nossa peregrinação pelo
Nordeste brasileiro.
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Sentia-me incomodado com as crateras da estrada, a morosidade e o atraso com que progredíamos até Juazeiro. Estava escuro e
por vezes vinham as dúvidas se estávamos ou na direção correta. A cortina negra da noite não nos ajudava. De repente nos
parecia não ser aquele o mesmo percurso que havíamos realizado, há cerca de um mês, durante o dia, tomando conhecimento e
dirimindo dúvidas nas comunidades a serem visitadas. As árvores que margeavam a estrada pareciam estranhos fantasmas,
zombeteiros brincando de esconde-esconde diante de nós. Ao passarmos em Cachoeira dos Índios a incerteza do percurso
desapareceu. Os celulares acionados em diversos momentos ajudaram a clarear situações de atrasos involuntários e inesperados.
Nesta etapa da caminhada o corpo de D. Bosco foi deslocado pelos solavancos. Com muita dificuldade, dias mais tarde, tivemos
que desmontar a cobertura da caixa metálica para recolocá-lo na posição correta.
Dias depois passaríamos por outro trecho na BR 122 desconhecido pela operação tapa-buraco. O fato aconteceu antes de Exu,
quando viajávamos a Petrolina. Não sabemos se os muitos sertanejos, que vimos amiúde jogando terra no que deveria ser uma
rodovia, receberam alguma migalha dos senhores tapa-buracos, ou talvez melhor dizendo, fura-buracos do Erário público.
Comentando a situação da via tão importante regional e nacionalmente, um dos motoristas italianos indagava se aquilo era mesmo
uma estrada.
* «Dom Bosco visita o amigo Cícero»
Chegamos à famosa Meca cearense a Juazeiro do Padim. A cidade fundada pelo Pe. Cícero Romão Baptista, em 1911, situa-se
vizinha às fronteiras de Pernambuco, Piauí e a Paraíba. É a mais famosa e pujante aglomeração urbana do Vale do Cariri, a
segunda cidade do Estado. Emoldurada em parte pela Chapada do Cariri está plantada no que já se denominou de «um oásis no
meio dos sertões». Juazeiro completou 166 anos, em 24 de março de 2010 com direito a feriado municipal e muitas festas. Rincão
místico, onde tudo fala da presença de seu fundador, falecido aos 90 anos em 1934.
Ali o ar é diferente das demais aglomerações urbanas. Tem-se, por vezes a impressão de se estar em outra dimensão. O tempo e
o espaço ali são diferentes. Lembra um pouco a Salvador de «Todos os Santos e todos os demônios», ou ainda, durante as
romarias, um dos Centros religiosos da Índia ou da Arábia.
Os Salesianos chegaram ao Cariri em1938, cinco anos antes da morte do Patriarca. Trabalham na pastoral e na educação. Estão
à frente de um Colégio, um grande Santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, uma paróquia, um centro para romeiros e
no Horto a Casa Grande construída em 1917 pelo Pe. Cícero. Há também alguns Oratórios que se ocupam de jovens carentes de
ambos os sexos.
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* Casarão do Pe. Cícero (no Horto, próximo da estátua. Ali P. Cícero passou algumas de suas férias)
Trata-se de um dos locais mais visitados pelos romeiros, até porque ali ele descansava de seus achaques ou passava alguns dias
de férias. Na serra do Horto os Salesianos constroem atualmente um enorme Templo dedicado ao Bom Jesus do Horto.

* Igreja do Bom Jesus do Horto
Estávamos em 1º de Fevereiro, quando adentramos a cidade sagrada do Sul cearense. Celebrava-se a Festa de Nossa Senhora
das Candeias. Um gigantesco formigueiro humano povoava o Vale, as ruas e a Colina, não menos sagrada, onde se ergue
imponente a acolhedora a imagem do Padim com suas 500 toneladas de cimento e ferro.
* O chapéu que o padre tem na mão cobre um Volk Wagen.
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A oportunidade era impar, afim de que os pobres, simples e sofredores dos sertões se encontrassem com o amigo do Pe. Cícero.
Aliás, o mote da peregrinação na cidade anunciava que D. Bosco vinha visitar o amigo Cícero. Era o que estava estampado nas
camisas e fitas que muita gente usava na ocasião.
No bairro da Lagoa Seca, no local onde se encontra uma imagem de Laura Vicuña, a santa aluna das Salesianas, estava o Pe.
Venturelli com sua troupe aguardando a Urna trazida pelos peregrinos do sertão.
Arrumado o cortejo rumamos pelas vias principais da metrópole caririense, em direção à Serra do Horto, a cerca de oito
quilômetros.
* No final da madrugada sertaneja um lusco-fusco desaparecia preguiçosamente das encostas e serras da Meca cearense.

A primeira visita foi à Igreja do Bom Jesus na Serra do Horto.
Pelos caminhos do Horto.
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Na Igreja do Bom Jesus um numeroso grupo de romeiros se aglomerava. Vários procuravam confissão. Tivemos dificuldades em
atendê-los tamanho era o barulho dos instrumentos musicais, que animavam a liturgia.
* Acomodando a Urna no interior do templo em construção.

Enquanto alguns sacerdotes ministravam-mos o Sacramento da Reconciliação, outros celebravam a Eucaristia.
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Descemos do Horto pela estrada velha, tantas vezes palmilhada pelo Capelão do Joazeiro. Fomos diretamente para a Igreja do
Socorro levando um santo para visitar outro santo, pois na mente e no coração do povo Pe. Cícero já é santo.
Igreja do Socorro

Ali estava o senhor Bispo diocesano, D. Fernando Pânico. Não pode celebrar, tinha outros afazeres. Já aludimos que se celebrava
a Festa de Nossa Senhor das Candeias, por isso mesmo o movimento de visitantes era muito grande e chamava a atenção de
qualquer pessoa não acostumada às grandes romarias do Juazeiro.
Nova caminhada para o outro lado da cidade, na direção Norte. Encontramos uma Igreja em construção, dedicada a D. Bosco.
Muitas pessoas seguiram a carreata ovacionando e cantando hinos ao peregrino do mundo no “encontro do D. Bosco de Turim
com o Santo do Juazeiro”, na observação de um dos nossos cronistas e fotógrafo.
O povo tomou D. Bosco de nós. Nossa equipe estava sempre a postos orientando, observando. Houve quem em Juazeiro tentasse
passar por baixo da Urna. Não dava, tivemos que intervir.
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Igreja D. Bosco, bairro afastado do Centro de Juazeiro
O Santuário do Sagrado Coração de Jesus é um dos templos visitados pela grande maioria dos romeiros. Pe. Cícero pediu que os
Salesianos construíssem uma Igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Esta foi erguida na cidade, apenas a R. Pe. Cícero a
separa do Colégio Salesiano São João Bosco. No Santuário encontra-se a sede da Rádio FM Pe. Cícero, fundada e dirigida pelos
Salesianos, chamados pelo patriarca do Juazeiro à sua cidade.

* Santuário do Sagrado Coração de Jesus( Salesianos)
Ao nos despedirmos da Igreja D. Bosco viemos para o Bairro Salesiano, onde as relíquias permaneceram à visitação durante toda
a noite. O Bispo Dom Fernando Pânico e Prefeito juazeirense guardavam o cortejo. Houve o descerramento de uma placa
comemorando a efeméride.
* Dom Pânico venera as relíquias no Santuário do S. Coração em Juazeiro do Norte.
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Esta cidade, juntamente com Maceió foram as que mais deixaram pedidos a D.Bosco, colocados sob a Urna.
Petrolina, “a Califórnia Sertaneja”
Mais sertões à nossa frente: 328 km pela BR 122. Neste trecho uma funcionária do Colégio das Filhas de Maria Auxiliadora de
Petrolina nos acompanhou até àquela cidade ribeirinha.

20

A região de Petrolina, cerca de 800 km do Recife, grande pólo exportador de frutas e segundo Centro vinícola do país é outro oásis
nos sertões. Cidade imponente, situada à margem esquerda do São Francisco, enche os olhos do observador. Fronteiriça ao
Estado da Bahia é bafejada constantemente pela brisa benfazeja do Rio, que não lhe rouba, no entanto, o ar quente do semi-árido
dos trópicos.
No Posto Paizão, próximo à cidade, as Irmãs Salesianas e um grupo de educadores e alunos.

20

http://www.petrolina.pe.gov.br/2009
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*Posto Paizão e o Cortejo em direção a Petrolina

Do Paizão as relíquias foram conduzidas à Paróquia Santa Teresinha, onde as FMA organizaram uma bonita recepção. Dali
rumamos para a imponente Catedral, construída pelo primeiro Bispo da Diocese, o Salesiano Dom Pedro Malan.
* Catedral Sagrado Coração de Jesus e Cristo Rei de Petrolina.

«É ao dia dois de fevereiro do ano de Jesus Cristo de 1926. Num inóspito cenário do sertão pernambucano, precisamente, numa área de
terra situada entre cerca de duas dezenas de casas de taipa com cobertura de palha e, de outro, pelas poucas ruas da pequena cidade de
Petrolina (Cerca de 3.000 habitantes), um milagre começa a acontecer: rodeado por pessoas de diversos níveis sociais, autoridades
religiosas, civis e militares, o bispo, D. Antônio Maria Malan, primeiro bispo da diocese, benze a pedra fundamental daquela que será a sua
grande obra: a Catedral de Petrolina»21.

21

Foto e texto: http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_Sagrado_Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus_e_Cristo_Rei
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O atual pastor diocesano, D. Paulo Cardoso recebeu as relíquias na entrada do Templo explicando a importância das relíquias
para a Igreja.
Em frente e no interior de Igreja de Dom Malan.

Notamos a falta de alunos de nossos Colégios nas comunidades por onde, até agora passamos. Estavam de férias. Em Petrolina
encontramo-los presentes, fazendo festa com suas bonitas fardas e a alegria típica dos jovens salesianos. Dali em diante sempre
estiveram conosco, até Fortaleza a última cidade a ser visitada, antes de deixarmos a Urna em Belém.
* Alunos e alunas das FMA de Petrolina

No Colégio das Irmãs, a urna permaneceu durante a noite atraindo muitos grupos que foram venerar o Santo Fundador da Família
Salesiana. Na entrada, até ao Ginásio de Esportes tivemos dificuldade com certas passagens estreitas, o que foi solucionado
saindo diretamente da Quadra para o acesso da rua onde se encontrava o furgão.
Às margens do São Francisco ficaram lágrimas e saudades do Santo querido e admirado por todos. Viam-se homens, inclusive
religiosos, de olhos marejados e mulheres quase em pranto. A todos D. Bosco comovia. Esperemos que sua vinda mude a vida
das pessoas.
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A noite petrolinense nos acolheu numa bela e bucólica Chácara à margem esquerda do rião. O pedaço de paraíso, a12 km da
cidade, pertence a um casal, amigo das Irmãs. Podíamos até pescar em suas águas volumosas e profundas. Léguas abaixo
encontrava-se a maravilhosa e fantástica Cachoeira de Paulo Afonso.


Quase sempre estávamos sonolentos. O sol se despede do Grande Sertão, mostrando brumas de tempestades sobre o imenso caudal.
Pernoite na Chácara “Velho Chico”.



Nas estradas sertanejas por diversas vezes, passamos ao lado ou sobre a Trans-nordestina, a imensa jibóia que se arrasta
pela região, através das planícies, por entre esturricadas serras de pedras e florestas de cactus.

A Trans-nordestina, no semi-árido pernambucano e através do
Nordeste brasileiro. http://pt.wikipedia.org/wiki/Transnordestina
Outra obra ciclópica de transformação geográfica são os canais que conduzirão as águas do São Francisco pelas adustões do
Nordeste, transformando parte da paisagem ressequida e triste do sertão. Durante nossa jornada com D. Bosco eles foram vistos
diversas vezes rasgando as sequidões pedregosas e calcinadas ou atravessando a caatinga envolta pelo manto da seca verde.
* Nas estradas dos sertões sempre tivemos um grande perigo rondando à nossa frente:os animais. Nas vizinhanças de Santa
Maria da Boa Vista, onde tomamos o café da manhã, diversos burricos passeavam tranqüilos pela pista. Um policial nos dizia que
o maior perigo na BR 122 não são os assaltos na área do polígono da maconha e sim os animais perambulando na pista.
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Em quase todas as rodovias federais ou estaduais tivemos a assistência dos homens da Guarda
Municipal, Estadual ou Federal. Entre eles encontramos nas BR 122 e 101 três ex-alunos do Colégio do Recife. Ficaram muito
emocionados quando abrimos o furgão para observarem a Urna. Do santo que eles tinham aprendido a venerar nos Colégio
Salesiano.


Imprevistos acontecem.

Um dos nossos hospedou por alguns dias uma triste diarréia, talvez adquirida em Areia Branca. Em Pau dos Ferros (RN) o
banheiro do padre, na Sacristia da Igreja resolveu o problema. Na cidade do Padim (CE) teve que correr da procissão e sem ter
fome, procurar um restaurante. Até um lenço ficou abandonado num imundo e nauseante sanitário da estrada. Lá para as bandas
de Bodocó ou Ouricuri, a salvação foi o Posto da Polícia Rodoviária Federal. Lá se encontravam dois ex-alunos salesianos.
* D. Bosco não quis entrar mato a dentro. O caso poderia ter sido muito sério. Aconteceu antes de Ouricuri, em nosso retorno para
Aracati. Em meio à buracama da estrada um caminhão ao ultrapassar o furgão, empurrou-o para o acostamento, quase jogando-o
no matagal. Nós há algumas dezenas de metros num aclive, nada percebemos. Mais tarde os motoristas italianos relataram o
episódio.
* Rodávamos pela BR 122, depois de Cabrobó, de repente a rodovia torna-se estranha, mais estreita, menos movimentada e mais
agreste. Ficamos desconfiados, mas continuamos em frente. Alcançando um povoado, onde havia um rebanho de cabras, quase
mais numeroso que o casario daquela vila, pedimos informações a uma simpática sertaneja que trazia um pote d’água na cabeça.
A informação foi que havíamos entrado por uma estrada que nos levaria à Bahia. O equívoco ocorrera após uma ponte em reforma
no rio Traíra. Um caminhão havia derrubado uma placa que orientava os viajantes. Dez casais de motoqueiros em romaria ao
Juazeiro e que nos acompanhavam de perto passaram também pela mesma situação. O curioso é que a informação sobre a placa
foi-nos transmitida por um guarda rodoviário. Talvez a esta altura, há mais de um mês, já tenham substituído a tal placa.
* Uma parada na estrada para um cafezinho. Nossos dois companheiros italianos se alimentavam de café e Malboro. Um deles
quase que só comia pão com “café preto”. Grandes trabalhadores, devem ter passado fome.
Quantos quilômetros temos ainda, perguntava um deles, em seu italiano de sotaque vêneto. Consultei o GPS que assinalava
precisamente 357 km até Aracati, quando já havíamos percorrido cerca de 500 km. “Ma và”, respondeu meio aborrecido, o que em
tradução livre significaria: “ainda”?
Peripécias da caminhada dos romeiros de D. Bosco.

59


Das águas tranqüilas do rio mineiro-nordestino (o rio da unidade nacional) ao tumulto barulhento das praias cearenses.

Nossa despedida de Petrolina aconteceu às 06, h20 da manhã. De Aracati no litoral Leste do Ceará, este foi o mais longo trecho
que fizemos. Umas 12 horas de jornada para vencermos cerca de 800 km. Estávamos quase no final do nosso reide terrestre.
Após Aracati viriam Baturité e Fortaleza.
O pessoal já falava nas saudades que iam ficar. O cansaço, o sono, as responsabilidades, o gosto bom de estar com D. Bosco nos
irmanara. A emoção que nos deixava silenciosos, absortos, quando observávamos as mais díspares reações de fé e piedade das
pessoas, diante de um santo que na terra fora igual a elas. Creio que a peregrinação com D. Bosco e a reação suscitada nos
indivíduos foram para nós uma grande lição de humanismo e por que não, de espiritualidade.
A rapaziada não parava. Quando estávamos nos carros, rodando pelas estradas, fotografávamos as paisagens e o comboio,
combinávamos detalhes ou avaliávamos situações anteriores. Nosso grupo de aventureiros iria descansar, D. Bosco continuaria
sua missão. Era o destino dos profetas, andar, andar sem parar, até completar sua missão. E para ele ainda faltava muita estrada,
ainda havia muitos jovens que deveriam vê-lo, tocá-lo venerá-lo. O sonhador universal, do conquistador de almas não podia parar.
Vamos D. Bosco, vamos conosco caminhar.
Na longa estrada multidões de jovens te esperam.
Não podemos demorar.
Nem descansar.
Nosso destino é andar. Andar em tua companhia à procura de teus jovens
Manhã de 03 de Fevereiro de 2010. Deixando Petrolina.



As FMA e admiradores de D. Bosco nos aguardavam ansiosos em Aracati nas praias do litoral Sul cearense.

ARA: tempo, claridade. CATU: bom, bonançoso. Para os ameríndios primitivos o local significava bons tempos, região que
impressionava pela claridade e mansidão de suas águas, aragem cheirosa, vento que cheira ou rajada forte.
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Um pouco de história sobre a cidade às margens do Jaguaribe.

O famoso historiador cearense Raimundo Girão afirma que os tupis teriam batizado Aracati como "brisa que sopra do mar”. A
cidade foi erguida por Pero Coelho de Souza, aos 10 de Agosto de 1603, época da invasão francesa ao Maranhão. Com o passar
do tempo tornou-se um centro importante comercial e militar.
Oficinas ou Charqueadas do Ceará.
Enquanto a Zona da Mata pernambucana se desenvolvia com o cultivo da cana de açúcar as Charqueadas de Aracati
incrementaram o surto da pecuária bovina destinada à grande produção da Carne de Charque tão apreciada pelos sertanejos.
A povoação transforma-se então em produtor de carne seca22 e no principal porto de exportação deste produto para as regiões
canavieiras, além de continuar a ser um ponto de apoio militar (Fortim de Aracati) agora com o intuito de proteger o porto, as
transações comerciais e os habitantes contra os ataques dos índios como os Payacu 23.

22

Carne-seca, típica do Nordeste do Brasil também conhecida como charque ou jabá, é um método de conservar carne, em geral, em geral bovina, salgando-a e empilhando-a
em lugares secos. As mantas de carne são constantemente mudadas de posição, para facilitar a evaporação. Em seguida são estendidas em varais, ao sol, até completar a
desidratação. Segundo Luís da Câmara Cascudo, a carne-seca pela exposição solar é de origem pré-histórica.(Wikipédia).
23

Povo guerreiro lutou incessantemente contra a invasão dos portugueses e a expansão econômica da carne de charque nas suas terras. Os portugueses tentaram tantos
intervenções militares como religiosas para vencê-los. O Forte Real de São Francisco de Xavier da Ribeira do Jaguaribe (hoje a cidade de Russas no Ceará), foi um exemplo
de intervenção militar, e que não teve êxito. O agrupamento e aldeamento destes se deu com as missões dos Jesuítas. Em 1707 eles foram aldeados e removidos de suas terras
de origens com a ajuda dos jesuítas, para a Missão dos Paiacu (hoje Pacajus, no Ceará). Em 1761/1762 foram transferidos e reunidos em aldeias em Porta Alegre no Rio
Grande doNorte. Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal se dispersaram e fugiram para suas terras de origens. Em 1765, foram mais uma vez agrupados e
aldeados na vila de Monte-o-Novo (hoje Baturité - Ceará). (Wikipéddia).
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A possibilidade de abate e conservação da carne, através do charque, foi a principal responsável pela ocupação e
desenvolvimento das terras do Ceará. Por volta de 1740 já existiam Oficinas em Aracati, inicialmente no pequeno Arraial de São
José dos Barcos do Porto dos Barcos do Jaguaribe, depois elevada à categoria de Vila com o nome de Santa Cruz do Aracati, hoje
cidade do Aracati.O comércio de carne e couro atraía abastados senhores de locais diversos, Aracati manteve-se por longo tempo
como localidade de maior influência de formação econômica, social e política do povo cearense. Com o crescimento do povoado,
no local em 1714 foi erguida uma capela, e em 1743 foi instalado um juízo e tabelião local. Já nos fins do século XVIII Aracati se
transformara, juntamente com as vilas de São Bernardo das Russas e Icó na praça de negócios mais desenvolvida do Ceará ( Cfr.
Wikipédia).
Após um dia inteiro por estradas, algumas das quais jamais tinham visto a Operação Tapa Buracos, chegamos à cidade dos bons
ventos, ou dos ventos que cheiram, segundo seus primitivos habitantes. Ao deixarmos a BR116 em Chorozinho já era noite. A
rodovia seguia rumo Leste. Apresentava um asfalto estragado que nos impunha certos cuidados. O grupo (Geraldino, Wagner,
Lucas, Antenor e os dois motoristas italianos Giovanni e Carlos) sentia-se cansado, faminto e ansioso. Sabíamos, porém, que se
aproximava o momento de entregarmos D. Bosco às Irmãs Salesianas e ao povo de Aracati. No entanto, estávamos felizes. A
energia do Santo dos jovens nos remoçava a cada cidade que visitávamos.
As luzes de Aracati nos acenavam no horizonte parecendo saudar o celeste visitante que chegava às suas portas. Naquele
momento senti algo estranho no peito e na garganta. Senti que se aproximava a hora de nos separarmos das relíquias do nosso
Santo. Faltavam somente duas cidades: Baturité e Fortaleza. Em seguida, D. Bosco nos deixaria e voaria para as terras dos rios
oceânicos e das florestas sem fim: a Amazônia misteriosa e cobiçada.
*Na cidade dos «Bons Ventos»:Aracati

ATRIBUIÇÕES GERAIS DAS COMISSÕES24
E A ORGANIZAÇÃO EM ARACATI - CE

LOCAL: Instituto Waldemar Falcão (Aracati/CE) COORDENADOR/A GERAL: Poliane da Silva
Carvalho
EQUIPES
1. PRESIDENTE DA
24

RESPONSÁVEIS25
Inspetor

ATRIBUIÇÕES / FINALIDADE
Articulação com todos os coordenadores locais e formação das equipes inspetoriais para

Este quadro tem a intenção de oferecer algum subsídio ou ajuda às comunidades locais na preparação da visita de D. Bosco à nossa Inspetoria.
Por favor, nos espaços em branco desta coluna devem ser colocados os nomes, E-mail e telefones dos coordenadores da respectiva equipe e quando preenchido, devolvido à
COORDENAÇÃO INSPETORIAL.
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EQUIPE CENTRAL
2. COORDENAÇÃO
INSPETORIAL

Pe. Antenor de Andrade
Silva (81-8883-2297 /
9653-5112
silvaaandrade824@gmail.co
m

a condução de toda peregrinação das relíquias.
Preparação e envio dos ofícios aos diversos órgãos. Tomadas de decisões referente ao
bom andamento de toda a peregrinação. Acompanhamento da urna junto com a equipe
inspetorial em todas as casas constantes do itinerário.

3. COMUNICAÇÃO
INSPETORIAL
(CENTRAL)

Pe. Gilberto, Jakeline e
Geraldino, Wellington,
Wagner, Luca / 81 - 21020800 /
ajs@salesianosrec.or.br

É responsável por todas as comunicações inspetoriais, organizando os relatórios, enviando por e-mail,
assim como divulgar cartas, convites, subsídios na internet e nas reuniões. Enviar releases do evento
para imprensa, fazer fotos, filmagens. Recolher material publicado pela mídia nacional ou
internacional e coloca-los a disposição nos nossos veículos de comunicação, SITE, Blog, NH,...

4. COMUNICAÇÃO
LOCAL (CADA
CASA, OBRA,
PRESENÇA)

Ir. Helena de Loiola
irloiolafma@hotmail.com
Luis Reis
salesianas@gmail.com
luisreisbr@gmail.com
Marciano Ponciano
Virgínio,
Jerusileide Sena
(88)3421-1481
Ricardo Freitas , Edilza
Bernardo, Cícera
Marques
(88) 3421-1481

É responsável por:
- Divulgar nos meios de Comunicação da localidade o acontecimento da passagem da Urna;
- Organizar divulgação à população local, com a distribuição dos cartazes, além de outros
mecanismos como faixas, panfletos, carro de som, rádio, internet, etc;
- Conseguir ou contratar fotógrafo(a) profissional para cobertura da passagem da Urna na
localidade (que se comprometa a entregar os arquivos digitais, em CD ou DVD a equipe
Inspetorial, como também a equipe local); - Organizar uma equipe de comunicação local,
que, além de divulgar, possa bater fotos, escrever notícias, e estar em sintonia, orientando a
equipe inspetorial no que for necessário.

5. ORNAMENTAÇÃO,
ORGANIZAÇÃO DE
MATERIAIS E DOS
ESPAÇOS

6. APOIO E
ALOJAMENTO

Ir. Helena de Loiola,
Bernadete Marcelino
Gomes
(88) 3421-1481

7. LITURGIA E
CELEBRAÇÕES

Ir. Risalva

8. SAÚDE

Silvana Peoba Bastos do
Nascimento

Responsável pela confecção de painéis, faixas. Formar equipes de acolhidas e que as
mesmas informem aos peregrinos e visitantes toda a programação.
OBS: Em sintonia com a comunicação e com a coordenação geral, fazer cotação e
confecção de bandeirinhas, bolas, camisas e outros elementos criativos para os
participantes.
- Acolher as equipes do centro inspetorial: Pe. Antenor mais 2 salesianos, 2 Motoristas,
Jakeline (até dia 29/01), Wagner, Luca;
- Organizar a alimentação para toda a equipe responsável pelo TRASLADO DA URNA;
- Organizar uma sala ou espaço que possa ser exclusivo para “Equipe de Comunicação”
(para colocar equipamentos, escrever matérias, descarregar as fotos, etc.), se possível com
internet banda larga.
Responsável por todos os momentos celebrativos, em especial: organizar a Eucaristia.
Prepara as equipes de cantos. Providenciar todos os aparatos litúrgicos. Identificar locais
para confissões e atendimento espiritual para os que desejarem,...
Prestar atendimento de saúde, organizar uma sala com alguns crachás e material de
primeiros socorros providenciar telefones úteis. Obs.: Quando se reúne um grande número
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de pessoas em um único local, deve-se pensar e organizar bem esta equipe.

9. VISITAS POR
GRUPOS CRIANÇAS,
JOVENS, ...
10. LIVROS E
SUBSÍDIOS

Douglas Ferreira de
Freitas
(88)3421-1481
Irmãs e Coordenações

Seria muito bom que algumas equipes de apoio, tendo refletido e estudado o material
sobre as relíquias, orientassem estes grupos com informações, durante toda a visita.
Somos agradecidos e estamos muito felizes com este acontecimento único em nossa vida e em
nossas regiões. Dom Bosco vem nos visitar. Sua vida foi um dom de Deus ao mundo, a Igreja e
aos jovens.
A congregação enviou a todas as inspetorias uma coleção de 5 (cinco) livrinhos, um CD com
músicas salesianas, cartazes e colocou ainda um SITE para informar todo o itinerário da URNA
até o seu retorno a Turim. Saibamos fazer bom uso de todo este material preparando bem
principalmente nossos colaboradores e educadores, paroquianos, animadores, jovens,... a
ocasião é especial e única. Bem aproveitado, este material pode se reverter em fortalecimento de
nossa espiritualidade trazendo ainda mais bênçãos e vocações para toda a Igreja.
A Inspetoria do Nordeste também preparou cartaz e subsídio especial para a ocasião. Cada
comunidade já poderá fazer seus pedidos. O livrinho de 8 (oito) paginas contém: pequeno
histórico sobre Dom Bosco e a Santidade salesiana, informações sobre a importância das
relíquias para a Igreja, cantos para a santa missa ou momentos oracionais, orientações sobre a
Inspetoria do nordeste e sua missão, endereços dos SITES sobre a Urna e Inspetoriais, itinerário
percorrido pela Urna...
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O calendário marcava 03 de Janeiro e os cronômetros quase 19h00, quando
paramos no bairro Cacimba do Povo, onde muita gente nos aguardava. Dali
seguimos em carreata para o centro da cidade.
Os percalços e surpresas da estrada nos atrasaram cerca de duas horas, mas
os fiéis e admiradores cansados e ansiosos permaneceram à nossa espera.
A banda Mazzarelo, formada por alunos do Instituto Waldemar Falcão,
juntamente com alunos, pais e pessoas outras da comunidade recepcionaram
festiva e emocionadamente o Santo dos jovens. Enquanto o cortejo desfilava
pelas principais ruas da cidade sua população exultava de alegria.

No Ginásio Carlos Jereissati muito recolhimento e oração atestavam o respeito
e a fé dos aracatienses Um dos locais visitados pela imagem foi diante da
Igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário.
As lâmpadas acesas iluminavam a cidade. A noite já havia nascido e nós estávamos
cansados, mas ninguém reclamava, pois todos gostávamos de D. Bosco.

No local foi homenageada pelo Vigário, Pe. Mateus. O ilustre sacerdote
convidou então seus fiéis para se fazerem presentes no dia seguinte quintafeira, nas celebrações programadas para a Quadra Nossa Senhora Auxiliadora
do Colégio Salesiano Instituto Waldemar Falcão. Após as palavras do Padre
Mateus, o trio elétrico e o povo acompanharam a procissão até ao Colégio das
Filhas de Maria Auxiliadora, onde se encontravam dezenas de fiéis.
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No dia seguinte pela manhã tivemos a celebração eucarística, presidida por
Dom José Haering e concelebrada pelo Pe. Mateus.
Durante a manhã os fiéis se acotovelaram orando e admirando as relíquias do
Santo. Nas primeiras horas da tarde chegou a hora da despedida, deixando
entre os presentes um misto de tristeza e alegria, diante do acontecimento
extraordinário da visita do Fundador dos Salesianos e Salesianas a Aracati.

Transcrevo o que deixou escrito sobre o momento o jornalista Luís Reis.
«Aracati-CE. No início da tarde desta quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010, a
comunidade salesiana despediu-se do seu patrono.
Padre Antenor, responsável pela urna peregrina de São João Bosco,
apresentou um relato dos acontecimentos ocorridos durante a passagem das
relíquias de Dom Bosco pelo mundo.
Em seu testemunho ficou evidenciado a forma calorosa com que a urna fora
recebida por onde passou. Até mesmo em cidades fora do roteiro houve
demonstração da afetividade do povo em face da figura carismática do Santo
dos Jovens.
Com o relato emocionado e repleto de significações, o Pe. Antenor nos deu
prova da importante obra alicerçada por Dom Bosco. "Pretendo reunir estes
relatos de viagem em um livro", afirmou, após encerrar sua fala.
Em seguida a Ir. Helena, diretora do Instituto Waldemar Falcão - IWF
agradeceu a todos os que colaboraram para que o evento pudesse ter a
visibilidade alcançada.
Poliane Carvalho, coordenadora local da visita da urna peregrina, agradeceu a
todos os profissionais do IWF, aos pais, mestres, alunos e comunidade
aracatiense.
Ao final todas as pessoas presentes àquela despedida aproximaram-se da urna
de Dom Bosco, rezaram, cantaram e agradeceram com uma calorosa salva de
palmas a sua presença.
Exatamente às 13h 15 min a urna peregrina de D. Bosco seguiu para mais uma
acolhida na cidade de Baturité.
Em nossas lembranças ficará para sempre marcada a presença venerável de
São João Bosco». (Luís Reis).
* A abertura da Caixa blindada.
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A longa caminhada de 800 km, de Petrolina a Aracati, através de rodovias
esburacadas, ocupadas por animais e com sinalização deficiente nos trouxe
alguns problemas. Já nos referimos ao caminhão que jogou a Urna no
acostamento da BR 232, do temo perdido, quando nos desviamos desta
mesma rota e tomamos a direção da Bahia. Outro fato que também nos
preocupou foi o deslocamento visível da imagem de D. Bosco dentro da caixa
blindada, construída em vidro e metal. Isso ainda por obra e graça da má
conservação da BR 232.
Era a primeira vez que os funcionários italianos (Carlos e Giovanni), condutores
do furgão, tinham que extrair as dezenas de parafusos de vários tamanhos e
outras peças que formavam o envoltório da imagem. Ainda bem, que
prevenidos, traziam um kit com inúmeros e variados apetrechos e chaves de
todos os tipos. Combinamos efetuar a operação, à noite, em Aracati, após os
fiéis se ausentarem da Igreja. As irmãs ficaram eufóricas e não escondiam a
alegria e os comentários. Iam ter a sorte e a graça de verem e tocarem o corpo
de seu Santo querido. O trabalho não foi fácil nem rápido. Após mais de uma
hora e meia, a parte superior foi erguida por quatro homens. Dom Bosco ficou
exposto, alguns dos presentes (diria algumas) fitavam-no absortos, como que
petrificados, olhos parados como num êxtase, diante de um ser, descido do
além, de algo sobrenatural.
O Carlos olha para mim, ainda mais sério que de costume e diz: o senhor que é
o padre acertar a posição do Santo. Subi na armadura de mais de 500 quilos,
pus as mãos por sob os ombros da estátua deitada, tocando-lhe as costas e
tentei acertar a posição. Estranhei o peso e pedi ajuda do Carlos.
A esta altura os presentes já tinham voltado ao normal, desaparecera a
primeira emoção. Os flashes fotográficos inundavam o ambiente, memorizando
o inédito acontecimento.
Às 02h30 da manhã nos recolhemos, rememorando a jornada e preparandonos espiritual e fisicamente para a viagem a Baturité, no início da tarde.
Um pouco além das 13.h15, deixamos «A cidade dos ventos que cheiram» e nos
dirigimos a Baturité. Seguimos pela BR 304 até Chorozinho, quando atravessamos a BR
116, rumando pela CE 257 257 em direção a Barreira, até Aracoiaba e finalmente
Baturité.



Nas montanhas de Baturité.

Um pouco além das 13.h15, deixamos «a cidade dos ventos que cheiram» e
nos dirigimos a Baturité. Seguimos pela BR 304 até Chorozinho, quando
atravessamos a BR 116, rumando pela CE 257 257 em direção a Barreira, até
Aracoiaba e finalmente Baturité.
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Rodovia estreita e com algumas crateras. Ao chegarmos a Baturité, mais uma
vez a imagem encontrava-se deslocada, dentro da Urna. Em Fortaleza, D.
Lustosa tivemos que ajeitá-la, o que foi mais fácil, dada a experiência anterior.
Rodovia apresentava-se estreita e com algumas crateras. Ao chegarmos a Baturité, mais
uma vez a imagem encontrava-se deslocada, dentro da Urna. Em Fortaleza, D. Lustosa
tivemos que ajeitá-la, o que foi mais fácil, dada à experiência anterior.

Estamos a 04 de fevereiro. No Posto Triângulo uma comissão de peso nos aguardava.
Ali se encontravam as Irmãs Salesianas com seus ex-alunos/as e estudantes. Estes já
haviam retornado das férias. Aguardavam-nos a Prefeita municipal, Silvana
Vasconcelos, e moradores da cidade. Organizada a carreata seguimos para a Matriz.

Os fogos crepitavam estonteantes pelas quebradas do Maciço baturiteense,
enquanto uma bonita e concentrada procissão acompanhava a efígie sagrada em
direção à Igreja matriz.

A Urna pernoitou no Ginásio Poliesportivo do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora,
cuja Diretora atual é a Irmã Francisca. P. Leoni José da Comunidade D. Lustosa em
Fortaleza presidiu a Missa.
Durante a noite e madrugada de 05 de Fevereiro os fiéis se revezaram diante das
preciosas relíquias. Próximo às 07h00 da manhã seguimos para Fortaleza.
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A Capital cearense recebe festivamente D. Bosco.

Oitenta quilômetros de ótimo asfalto ligam Baturité a Fortaleza, lembrando as famosas
rodovias da Paraíba.
A palavra Fortaleza conduz-nos aos velhos tempos da dominação holandesa no Ceará.
Foram eles que construíram o Forte Schoonenborch, durante os anos de 1637 a 1654. O
lema da cidade, escrito em seu brasão, traz o termo latino Fortitudine, que significa
«fortaleza, valor, coragem».
A primeira parada na Cidade Luz foi em um Posto no bairro de Maracanaú.

Durante meia hora aguardamos os encarregados de receberem as relíquias. Chegados
que foram seguimos para o Colégio Dom Lustosa, na Avenida João Pessoa, bairro das
Damas.
No percurso um indivíduo do interior de um Prisma ria e meneava a cabeça
zombeteiramente em sinal de aprovação a alguma coisa. No outro lado da rua uma
senhora, compungida e quase em lágrimas, permanecia de joelhos sobre as duras pedras
do calçamento. Uma outra ao ver a imagem do santo peregrino e a nossa Câmara
filmando, escondeu rapidamente o sanduíche que saboreava. Localidades como Matriz
de Camaragibe em Alagoas, Baturité, Juazeiro do Norte colocavam nas calçadas e
janelas pequenos Oratórios, à luz dos dias ou na penumbra das noites. Em Petrolina, no
sertão pernambucano uma senhora me dizia que sofria muito com luma das mandíbulas
caídas. Ao pedir, com muita confiança, que D. Bosco lhe curasse o mal desapareceu
juntamente com as dores e ela passou a viver tranqüila e normalmente. Poucos meses
mais tarde encontrei-me com ela em Petrolina e dizia-me que tinha sido miraculada por
D. Bosco.
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Ao chegarmos ao D. Lustosa, fomos recebidos gentilmente pelo Diretor, P. Aguinaldo
Lima Viana, colaboradores, alunos, ex-alunos e fiéis que freqüentam nossa Capela. Não
faltou a Banda da Polícia Militar tocando, entre outros, um hino a Nossa Senhora.
Professores e alunos recebem a Urna que é conduzida ao Ginásio de Esportes, onde
houve a Celebração Eucarística.

Alunos assistem a Missa na Quadra esportiva.

Início da Liturgia da Palavra, durante a procissão com o Santo Evangelho.

D. Bosco deixa o Ginásio de Esportes do D. Lustosa para passar a noite na Capela do
semi-pública do Colégio.
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Na Vigília noturna revezaram-se diversos grupos, como o do Terço dos homens, as
Filhas de Maria Auxiliadora, a Canção Nova. P. Leoni e P. Antenor estiveram
atendendo às confissões.



Visita à Casa “Maria Teresa”.

Aconteceu no dia 06. Muita emoção no meio às Irmãs em tratamento de saúde.

Os alunos do Juvenal de Carvalho (FMA) se fizeram presentes homenageando ao
Santo amigo.
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Durante a ida para a Catedral Metropolitana nos detivemos em frente ao Colégio
Juvenal de Carvalho (FMA). Religiosas, professores, alunos, devotos de D. Bosco
cantaram loas e fizeram preces ao visitante de além mar.

Despedindo-se do Juvenal de Carvalho para a Catedral, no Centro da Metrópole.

*Funções na Catedral de São José, em Fortaleza.
Por volta das 10h00 apareceu diante de nós o majestoso e sagrado Templo, Igreja
Mãe da Capital e do Estado cearense.
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Em Fortaleza encontramos uma das maiores afluências de pessoas, rivalizando com
Penedo e Maceió nas Alagoas. O interior do Templo estava repleto. Notava-se a
comoção e o respeito no semblante das presentes. Parece que algo de misterioso e
sobrenatural envolvia o recinto sagrado.

A Missa foi presidida pelo Senhor Arcebispo, Dom José Antônio e concelebrada por
diversos sacerdotes, salesianos e arquidiocesanos. O pastor fortalezense referiu-se à
figura de D. Bosco como “testemunha e mestre”. Aos educadores da Rede de Ensino
Salesiano insistiu para que, na imitação de D. Bosco se dedicassem também aos
jovens. «Ele que testemunhou com a vida o amor e a dedicação aos jovens excluídos
e discriminados da sociedade».



A última comunidade inspetorial a ser visitada pelas relíquias do Fundador dos
Salesianos/Salesianas foi a Casa da Piedade, ainda em Fortaleza. Era Sábado, dia 06
de Fevereiro, quando ao sairmos da Catedral enfrentamos o caos barulhento do
centro da cidade par chegarmos ao bairro da Piedade, onde temos um Colégio e
somos também responsáveis pela paróquia da Piedade.
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Manobras para o ingresso da Urna no interno da Igreja da Piedade.

Os fiéis aguardam a celebração Eucarística.
Despedida de Fortaleza e da Inspetoria do NE. Do Brasil. Daqui seguiremos para o
aeroporto Internacional Pinto Martins com destino a Belém, na Inspetoria amazônica
(Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia. ISMA)

* No Mosteiro das Monjas Concepcionistas
Nossa última visita a uma Comunidade religiosa foi a das Monjas Concepcionistas, a
caminho do aeroporto, na Rua Visconde do Rio Branco. Chamadas também de Ordem
da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria (OIC) teve origem em
1484 em Toledo, Espanha. Fundadas por Santa Beatriz tiveram colaboração da Rainha
Isabel, a Católica que cedeu os Palácios de Galiana para a fundação. Fazem votos de
pobreza, castidade, obediência e clausura. Sua herança espiritual é o Amor a Maria
Imaculada, à Paixão de Jesus Cristo e à Santíssima Eucaristia.
O Mosteiro de Fortaleza foi fundado pelo de Nossa Senhora da Conceição de Salvador,
BA, em 18 de Agosto de 1967.
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Tivemos que acelerar um pouco a visita, pois se aproximava a hora do embarque para
Belém. Momento difícil para todos nós. Os fiéis visitados e a equipe que acompanhava
as relíquias desde Salvador, ou no meu caso de Campo Grande. Sabíamos que este
momento psicológico tinha sido vivido por todas as comunidades por onde havíamos
passado. A equipe que a Inspetoria havia designado para acompanhar D. Bosco nos
quase cinco mil quilômetros de estragas pelo Nordeste, estava irmanada. Do Sul, ao
Leste, do Oeste ao Norte da Província, por onde passamos jamais houve algum
desentendimento entre nós. Eu, como Salesiano, vivia um momento de graça, de
reflexão, mesmo de oração. Os companheiros eram colaboradores, funcionários da
Inspetoria. Em momento nenhum tive motivos para chamá-los a atenção. Parabéns
jovens e que Dom Bosco vos agradeça em nome de todos nós Salesianos.
Antes de embarcarmos de Fortaleza para Belém, transcrevo o artigo seguinte, do
estudante salesiano de teologia Tiago Nunes.

A Força da Urna de Dom Bosco
Publicado Fevereiro 12, 2010

Com grande comoção acompanho a visita de Dom Bosco ao Brasil, especialmente às
casas salesianas por onde passei. O testemunho do povo de Deus que acolhe este grande
santo com tanta piedade e reverência me emociona muito. Cada vez que vejo as
notícias referentes à urna encho os olhos de lágrimas. Pergunto-me, então, porque sinto
tudo isso. O que me fascina em Dom Bosco nesta urna? Porque será que a minha
sensibilidade fica tão volúvel?
É a força e a audácia desse grande e destemido homem de Deus que me extasia. Dom
Bosco vivo passa entre nós. Cruza onde ele sonhou. Atravessa onde vislumbrou e
programou, no seu coração, a presença de seus filhos. Por isso, ele está vivo. Não é um
corpo morto que é venerado, mas a vivacidade de um homem que é de Deus porque
soube ser dos homens. Ele encanta, não por ser um grande taumaturgo ou milagreiro,
mas por ser do povo, dos simples, dos jovens.
Quando escutei do reitor-mor a justificativa da visita da urna, enterneci-me pela
sensibilidade desse grande sucessor de Dom Bosco: “é o pai que vai visitar seus filhos
onde eles estão.” Trata-se, portanto, acima de tudo, de uma visita familiar, daquelas que
acontecem sem muita cerimônia, mas com toda intensidade possível de uma surpresa
que ardentemente era aguardada. É o pai com seus filhos, ladeado por vizinhos que se
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convertem em admiradores, e jovens amigos identificados como objetivo e razão de
vida que dão o tom festivo desse encontro.
O tamanho da urna é muito relevante. Uma bonita e grande obra de arte levando um
exímio santo. Com seus mais de quinhentos quilos denota o peso de uma missão que,
sem sombra de dúvidas, é de Deus. A estrutura física do relicário parece multiplicar a
força exalada da santidade e da humanidade de Dom Bosco. Fiquei pensando: só filhos
muito amados e queridos poderiam fazer algo tão grandioso e expressivo para
homenagear seu pai. Críticos dirão: esses salesianos são muito exagerados!
Responderei: talvez sim, mas isso tudo é somente sinal de amor e carinho, pois meu pai
merece muito mais, porque ele soube ser grande fazendo os outros ainda maiores.
Por tudo isso é que me emociono. Ao ver que cidades, catedrais, bairros, paróquias,
colégios, obras sociais param para receber a visita de um santo feito pai, amigo e irmão
de todos. Como filho, advém as razões do choro. Choro, sinal de alegria, pois meu pai
vem me visitar. Choro, sinal de gratidão, pois participo com muito orgulho de uma
grande obra de Deus. Choro, sinal de afeto, pois sei que tenho milhões de irmãos
partilhando a mesma missão. Choro, sinal de fé, pois trago a certeza que sua vida é
dom de Deus à humanidade. Choro, sinal de amor, pois experimento o sentimento de
Deus sinalizado e vivido por ele.
A Dom Bosco pai, então, eu peço: ensina-me a ser um filho melhor, quero ser como tu,
ó audacioso sinal do amor de Deus!
Thiago Nunes, sdb (Salesiano da Inspetoria BRE e estudante de Teologia na Lapa-São
Paulo.
* No aeroporto Pinto Martins.
A mesma aeronave um PT SOG da CENSA, que nos trouxe de Campo Grande a
Salvador irá levar-nos de Fortaleza a Belém do Pará. Mudou apenas a tripulação,
formada pelo piloto, filho de italianos (ex-aluno do Salesiano de Campo Grande) e o copiloto. Fazia calor e estávamos com fome, pois não tínhamos almoçado e...sabíamos que
não teríamos condições de almoçar. Havia uns sanduíches e refrigerantes na aeronave.
Eu sentia um pouco de dor de cabeça, mas já estava acostumado, após tantos dias
completamente irregulares em termos de alimentação e repouso.
* A caminho da Amazônia
O cronômetro registrava 12h45. Fazia calor e algumas nuvens passeavam solitárias
pelo céu azul turquesa, quando decolamos em direção ao Norte. O barulho ensurdecedor
das turbinas, o estremecer da nave nos dizia que uma força ciclópica nos despregava da
terra e nos elevava aos céus. O halo brilhante das hélices em movimento estonteante
formava um círculo que mais parecia a superfície de um DVD gigante. Confiávamos na
força hercúlea daquele pássaro de aço, até porque D. Bosco estava ali bem pertinho de
nós. Aos 3.000 m de altura, voávamos a 450 km horários.
Sobrevoamos a serra de Ibiapaba, os lençóis maranhenses e a capital da antiga
possessão franco-holandesa. O Maranhão (331.983 km2), pouco menor que o país de D.
Bosco (301.401 km2) é rico entre outras coisas em poetas e escritores. Lá em baixo o
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Tocantins nos avisava que estávamos entrando no Pará. Se no Maranhão26 tínhamos
visto tanta água (nossos companheiros italianos estavam admirados) aqui às portas da
Amazônia era o que vislumbrávamos. Os rios apresentando todos tamanhos e formas
serpenteavam parecendo gigantescas serpentes procurando alguma presa. Em alguns
momentos pareciam brincar de esconde-esconde com suas curvas inesperadas em meio
ao Inferno Verde do autor de Os Sertões. Ao adentrarmos o Maranhão divulgávamos
inicialmente múltiplos descampados e várias ilhas verdes de restos de matas. Por vezes
lembrava-nos uma gigantesca colcha de retalhos bordada de verde e vermelho terra.
Pouco além das 15h00 aparece o verde contínuo e majestoso da imponente floresta
amazônica. Nossos companheiros não tiravam os olhos do infinito mar vegetal que
encobria o solo retalhado por volumosas correntes aquáticas. De quando em vez,
imensos colchões brancos de núvens voando sob nossos pés pareciam desafiar a
velocidade do nosso PT da Embraer. Uma estrada asfaltada apertava-se entre a floresta,
estendo-se lá em baixo, em busca do Norte. Era a BR 316 que leva a Brasília e ao
Nordeste. Enquanto do céu admirava e gozava aquelas maravilhas da terra, via o cone
esbranquiçado do cabeçote das hélices girando velozmente ao meu lado. Esperava que
ele não se despendesse do eixo e me atingisse.
A orgulhosa e exuberante Belém, porta de entrada da Amazônia.

(Wikipédia)
Misturada com as nuvens aparece de repente a grande e orgulhosa Belém, sentada sobre
a margem direita do Guamá, próxima à foz do Amazonas. É considerada a maior urbe
da linha do Equador. Sua população em 2010 foi estimada em 2.335,00 hab. A cidade é
a quinta que tem o m2 mais caro do país.
Naquela tarde, D. Bosco inicia sua viagem pela maior bacia fluvial e maior floresta
tropical do planeta. Senti não ter me despedido dos meus amigos italianos. Gostaria
muito de tê-los cumprimentado antes de ir à Casa Inspetorial, onde pernoitei. Na tarde
seguinte, 08 de fevereiro, embarquei num TAM, retornando ao Recife. A rota BelémFortaleza foi de tal modo turbulenta que por duas vezes o lanche foi suspenso. Um
gaiato falante, após os saltos do Boeing, gritou no meio do silencio e da ansiedade:
«Jesus, sustenta esse touro».

Uma das hipóteses da palavra “Maranhão” como nome do Estado teria referência ao emaranhado de
rios de suas terras. Outra é a denominação que os locais davam ao rio Amazonas, ou ao rio “Marañon” no
Peru. No português antigo “maranhão” designava também: mexerico, grande mentira.
26
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Ao chegar ao Recife, parecia que saia de um sonho. Um turbilhão de acontecimentos, de
imagens ocupavam minha mente. Tinha a impressão de sair de um outro mundo,
misterioso e hiperurânico para entrar na realidade física do dia a dia, tempestuoso e
Os dias passados ao lado da Urna de D. Bosco foram pessoalmente um grande retiro e a
constatação que o Santo dos Salesianos e Salesianas não pertence mais a eles ou a elas,
somente. E de todos os homens sem distinção de lugares, cores, idades, categorias
sociais, religiosas ou leigas.
Obrigado D. Bosco. Obrigado P. Pascual Villanueva, o senhor que corajosa e
intrepidamente deu ao mundo a oportunidade de D. Bosco ser conhecido fisicamente em
todos os quadrantes do globo.
P. Antenor de Andrade Silva,sdb.

