
   

 

 

 

Comunicado da Sede Inspetorial 
Saudação 

 
Ex.mo e Rvmo Dom Magnus Henrique Lopes, OFMCap. 

 

Impossibilitado de estar fisicamente presente nesta importante celebração, por 

conta da posse do novo provincial da Inspetoria salesiana do Sul do Brasil, faço 

chegar a minha saudação reverente e afetuosa ao senhor agradecendo-lhe a 

benevolência em aceitar este nosso irmão, P Fábio Luciano na função de pároco.  

Desde a primeira paróquia confiada aos salesianos em 1886, com Dom Bosco ainda 

em vida, nossa presença nas dioceses, como queria nosso pai fundador, é de estreita 

colaboração e filial comunhão com o bispo diocesano, com o clero e com o povo de 

Deus a nós confiado, em particular os jovens, os pobres e doentes. 

Agradeço a solicitude e peço a sua bênção! 

Colho a ocasião e saúdo ainda com fraternidade os irmãos salesianos presentes, a 

comunidade salesiana local na pessoa do diretor da casa de Juazeiro, P Raimundo 

Nonato; saúdo o coordenador das paróquias e santuários confiados aos salesianos 

em nossa inspetoria, P Herison Leandro, os diletos sacerdotes diocesanos e demais 

religiosos e o povo santo de Deus de nossa paróquia.  

Caríssimo P Fábio Luciano, 

Entre as tantas belas coisas que unem a nossa história à figura do servo de Deus, P 

Cícero Romão Batista, está a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esta devoção 

comum a Dom Bosco e P Cícero nos coloca em condição de gratidão pelo dom da 

caridade pastoral que caracteriza o nosso ardor eclesial e que brota para nós do 

coração de Cristo, apóstolo do Pai. Assim, a missão paroquial é confiada à 

comunidade religiosa local, você aqui os representa pois, são seus irmãos os 

primeiros a colaborar contigo nesta tarefa, por isso, desejo de todo coração um 

profícuo ministério à frente da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus.  

Que Nossa Senhora Auxiliadora o abençoe e conduza os teus passos na escola dos 

servidores do Evangelho.  

 
Itajaí, 04 de fevereiro de 2023 

V Domingo do Tempo Comum 


