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Caros membros da Familia Salesiana! 
Pe. Guillermo na sua introdução escreve so-
bre um dos sonhos do Reitor-Mor, que atirou 
a sua atenção. A minha atenção chamou 
ooutro, quarto: ”Sonho uma Congregação de 
verdadeiros Evangelizadores e Educadores 
na Fé”. É o único dos “sonhos” do Reitor-Mor 
que inclui a palavra “educação”.   

Como o Reitor-Mor, durante muitos anos do trabalho com os 
Salesianos estou preocupada pelo fato, que estamos muito con-
centrados na educação esquecendo a mais importante missão de 
Dom Bosco, que é a evangelização.  Dom Bosco sabia que mesmo 
a melhor educação não proporciona aos jovens uma vida feliz, 
e ainda menos - a vida eternal. Entretanto, nos da medo de se-
quer admitir que estamos conectados com a Igreja... Porém 
o fato é que nós somos. Esta é a nossa identidade, a negação não 
nos trará qualquer bom fruto. Ela só pode nos privar da bênção 
de Deus. Embora não possamos escrever sobre Cristo  aplicando 
para subsídios à maioria de nossos patrocinadores, isso não sig-
nifica que não podemos falar sobre ele aos jovens. Ao contrário 
do que se pensa, eles o esperam e o necessitam. Estou a experi-
mentar particularmente essa verdade nestes últimos dias. 
Leiamos com atenção os "sonhos" do Geral-Mor e os pedimos 
por intercessão da nossa grande Padroeira a Virgem da Imacula-
da Conceição,  para sabermos como colocá-los em prática. 

 
Joanna Stożek 

Presidenta da DBN 

Queridos amigos! 
À medida que o ano de 2015 chega ao fim, 
há nos nossos corações um profundo 
sentimento de gratidão por este ano de 
jubileu do Bicentenário do nascimento do 
nosso amado Pai Dom Bosco. Em uma carta 
dirigida a todos os salesianos, o Reitor-Mor 
fala dos "frutos" deste Bicentenário.  

Seu quinto e último "fruto" ou "sonho", como o Sucessor de Dom 
Bosco, sem dúvida, concerne a todos nós muito profundamente: 
"Eu sonho de uma Congregação que é sempre missionária." Seu 
sonho refere-se, em primeiro lugar, a nós, Salesianos de Dom 
Bosco, mas também de forma natural e espontânea estende-se 
a todos os que estão com Don Bosco, comprometidos com sua 
missão, espírito e convicções.  
O perigo de qualquer rede é de alguma ou de outra forma se 
enlear nela. Quando isso acontece a um pescador, ele se torna 
incapaz de pescar, porque ele fica pego na rede, o que impede 
a pesca. Se a rede como DBN se esquece sobre sua visão 
missionária e tarefa, pode acontecer com ela algo parecido. Ser 
"sempre missionária" significa, portanto, lembrarnos de 
preocupação constante de Dom Bosco – que também deve ser 
nossa – de estender a mão e colocar todas as nossas 
capacidades, estruturas e energias ao serviço de jovens mais 
carentes. 
 
P. Guillermo Basañes 
Conselheiro Geral para as Missões 

REITOR-MOR VISITA A REUNIÃO DO CONSELHO DA REDE DE DOM BOSCO 

- Devemos compartilhar informações, projectos, devemos fortalecer e fomentar 
a comunicação – disse Reitor-Mor Ángel Fernández Artime durante a sua visita 
na Reunião do Conselho da Rede de Don Bosco que teve lugar em Roma em 
sábado 10 de outubro de 2015. O Conselho DBN reuniu-se para discutir as actuais 
actividades ligadas à resposta a emergências, capacitação dos EPD, o próximo 
encontro da Família Salesiana sobre a advocacy e maior desenvolvimento da rede 
sob a égide de Don Bosco. O Reitor-Mor Ángel Fernández Artime passou suas 
saudações e compartilhou algumas palavras de encorajamento: - Neste mundo, 
a nossa congregação deve ser mais internacional, interprovincial, intercultural. 
Se nós não pensamos sobre sinergia, nossa força, que é a diversidade do nosso 
trabalho, vai tornar-se a nossa fraqueza – salientou o Reitor-Mor.  

Nossas instituições são diferentes e é um desafio para trabalhar em conjunto, e não em paralelo. Estamos caminhando na direção de 
solidariedade que deve ser ainda mais forte na congregação. Quero sublinhar que vocês estão no bom caminho e estamos 
constantemente monitorando e apoiando o trabalho desta rede – ele incentivou. 
No final, ele agradeceu a todos por esforço pessoal, sublinhando que talvez trabalhando de forma independente um do outro 
podemos ir mais depressa, mas trabalhando juntos podemos ir mais longe. Agradecemos a visita do Reitor-Mor e nos sentimos ainda 
mais motivados para dedicar o nosso trabalho para uma cooperação mais forte e mais eficaz no seio da família Don Bosco. 

OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PARA O PESSOAL DOS EPD NA BÉLGICA 

Na Universidade de Antuérpia na Bélgica, o Instituto de Estudos de Desenvolvimento oferece mais de 30 bolsas de estudo para 
profissionais do Sul. Em 2016/17 eles abrem programas de mestrado de um ano: Mestrado em Globalização e Desenvolvimento, 
Mestrado em Avaliação e Gestão de Desenvolvimento, Mestre em Gestão e Desenvolvimento.  
Leia mais aqui >> 

http://www.sdb.org/pt/reitor-mor/1118-cartas-do-rm-em-acg-pt2/2013-2015-acg-421-cinq-fruits-di-bicentenaire-2
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/development-studies/master-development-studies/development-studies-scholarships/


Wojtek Mroczek, o Coordenador da rede DBN participou na reunião das 
procuradorias missionárias (G5) que teve lugar de 6 a 8 de novembro de 2015, 
em Nova Delhi, na Índia. Este foi mais um passo no processo de abertura e 
reforçamento da comunicação e cooperação da Rede com outras organizações 
e instituições da Família Salesiana. As Procuradorias Missionárias já cooperaram 
com DBN durante as respostas de emergência após as catástrofes nas Filipinas, 
na África Ocidental (Ebola) e no Nepal. Durante a reunião em Nova Delhi, 
Wojtek Mroczek apresentou uma breve proposta de cooperação da DBN  e 

CASA DON BOSCO: COM EXPO 2015 NA UCRÂNIA 

Don Bosco Network valoriza muito a presença de Dom Bosco na Expo. E apesar de ser difícil de medir a sua influência pelo número de 
visitantes que passaram pela Casa Don Bosco, estamos confiantes de que nossa presença reforçou a identidade de Dom Bosco 
e promoveu seu nome em todo o mundo.  
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escritórios da missão, que inclui reuniões conjuntas anuais da Assembleia Geral DBN com o G5 e a participação de representantes do 
G5 no Grupo de Trabalho de Cooperação para o Desenvolvimento e uma cooperação mais estreita em caso de desastres naturais.  

Ao longo dos últimos meses, a Casa Don Bosco era um sinal visível da presença 
salesiana na maior Exposição Mundial EXPO 2015 em Milão. Naquele tempo, 
a casa acolheu vários eventos organizados principalmente por jovens dos 
centros salesianos de todo o mundo. No final da exposição, em 31 de outubro 
de 2015, a construção de nosso pavilhão foi desmontada, carregada em 
recipientes e transportada para a Ucrânia, onde vai prosseguir a realizar 
permanentemente a sua missão como casa, escola, pátio e um lugar para 
desenvolver a espiritualidade. Em 29 de Outubro, o Dr. Ercole Lucchini, Gerente 
de Operações do Pavilhão, realizou a entrega simbólica das chaves para Casa 
Don Bosco nas mãos do padre Yurij Smakous que representou a juventude 
ucraniana. 

REUNIÃO DAS PROCURADORIAS MISSIONÁRIAS (G5) EM NOVA DELI 

SITE DOS ESCRITÓRIOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA PLATAFORMA DBN 

Gostaríamos de apresentar um novo site dedicado aos EPD salesianos que 
operam no mundo inteiro. O site http://pdo.donbosconetwork.org/ é uma 
plataforma online que contém informações, documentos e notícias a respeito 
dos EPD. O seu principal objectivo é reforçar a capacidade dos EPD, facilitar 
o intercâmbio de informações e dar à Rede Dom Bosco uma ferramenta para 
uma cooperação no campo do desenvolvimento global. Nesta página ha uma 
base de dados de todos os EPD em todo o mundo e sites contendo E-learning 
e documentos que serão formas de adquirir conhecimento, enquanto o Forum 
vai dar a tudos os usuários registrados a oportunidade de discutir temas mais 
relevantes.Convidamos a todos os EPD para visitar o site e entrar em contato 
com Kasia Dumańska, a Secretária da DBN, a fim de obter mais informações: 
dumanska@donbosconetwork.org  

O site foi desenvolvido por Don Bosco Network no âmbito do projeto  
"Co-parceiros para o desenvolvimento", implementado pelo VIS Itália,  

co-financiado dos fundos da UE. 

http://www.expodonbosco2015.org/site/es
mailto:dumanska@donbosconetwork.org

