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Queridos Amigos de Dom Bosco! 

É 8 de dezembro. Um dia muito 
significativo e importante para aqueles 
que seguem a espiritualidade de Dom 
Bosco. Ele mesmo nos lembra que foi 
naquele dia que tudo começou. 
Precisamente naquele dia, 8 de 
dezembro de 1841, na sacristia da 
igreja de São Francisco de Assis em 
Turim, ele encontrou Bartolomeu 
Garelli, um rapaz pobrezinho, que 

desde aquele momento começou a acompanhá-lo. 

Voltar às nossas origens não é mera retórica ou nostalgia:  
é crucial para seguir autenticamente Dom Bosco e dar frutos 
desta presença, acompanhando com dinamismo os jovens de 
todos os continentes. 

É realmente inspirador poder ver o que realmente aconteceu 
naquele momento naquela sacristia. Foi um encontro 
inesperado, conflitivo e confidencial. Inesperado, porque Dom 
Bosco não tinha marcado um encontro na sacristia. Conflitivo, 
porque tinha que descarregar a enorme tensão entre seu 
jovem amigo e o sacristão. E por fim, confidencial, porque 
aquele encontro não foi mencionado em nenhum lugar, em 
nenhum jornal local. 

Qual é, então, o segredo daquele encontro? Foi o momento 
em que Dom Bosco dirigiu-se aos jovens, descobriu o enorme 
potencial de encontrar novos caminhos, aparentemente 
impossíveis, a fim de dar aos jovens uma resposta adequada  
e positiva. 

Eu acredito que a Associação Don Bosco Network deve estar 
orgulhosa, porque mais ou menos conscientemente, mais ou 
menos planejando, isto é exatamente o que está acontecendo 
em diferentes países, em diferentes continentes, onde 
estamos constantemente presentes, servindo aos jovens mais 
pobres, como outrora Dom Bosco. 

Desejo-lhes uma alegre celebração da festa da Imaculada 
Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria! 

P. Guillermo Basañes, Conselheiro para as Missões 

Queridos membros  

da Família Salesiana! 

Cada um de nós, membros da Família 

Salesiana, deseja mudar o mundo 

para melhor e torná-lo mais amigável 

para os jovens. Impulsionados por 

esse desejo, atuamos não  

só localmente, mas também 

participamos nas iniciativas tomadas 

em escala global. Desta vez, para além da cooperação em 

situações de crise, está também a resposta à Agenda para  

o Desenvolvimento Sustentável 2030, a qual desenvolvemos 

em cooperação com e em nome da Congregação Salesiana. 

Os objetivos definidos na Agenda 2030 são em si bons  

e consistentes com o que realizamos, especialmente no 

campo da educação. Estou sensibilizando-os, no entanto, 

para abordar tudo de modo crítico, especialmente 

considerando os elementos incompatíveis com a nossa fé. 

Em nossas ações lembremo-nos também que não pregamos 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas Jesus 

Cristo crucificado. E mesmo que nós os juntemos no trabalho 

social, o nosso primeiro objetivo é pregar o Evangelho, que 

só seguem as boas obras, mas que aquele é o significado  

e a essência de nossas ações. 

Joanna Stożek, Presidente da DBN 

APOIO após o furacão MATTHEW NO HAITI  

No início de outubro de 2016 o furacão Matthew, uma das 

tempestades tropicais mais fatídicas da última década, 

devastou fortemente o Haiti. Matou mais de 1000 pessoas. 

Foi um furacão de categoria 4, de ventos com velocidade de 

230 km/h. A parte sul do país foi a mais afetada pelo 

furacão. Os salesianos estão seguros e passam bem, mas a 

comunidade na entrada para a cidade de Les Cayes sofreu 

graves danos, embora edifícios tenham resistido contra o 

forte vento. Os membros da Don Bosco Network e de 

Procuras apoiam os Salesianos no Haiti em projetos de ajuda 

e reabilitação de pessoas afetadas pelo desastre. A Fundação 

Rinaldi na província de HAI coordena todo o trabalho no 

lugar. ANS fornece acesso a informações atuais de 

assistência e reconstrução. A DBN também fornece 

materiais, fotografias, vídeos e documentos em seu site na 

seção "recursos". 



Entre os dias 24 e 26 de outubro de 2016, membros da DBN e os 

representantes das Procuras reunidos na Casa Geral Salesiana 

em Roma participaram da Assembleia Geral anual, para discutir 

os próximos passos no desenvolvimento da rede. Representan-

tes das organizações salesianas que participaram na reunião: 

Missões Salesianas - Estados Unidos, Via Don Bosco - Bélgica, 

Jovenes y Desarrollo - Espanha, VIS - Itália, SWM - Polónia, Don 

Bosco Mondo - Alemanha, Missioni Don Bosco - Itália, BoscoNet 

- India (novo membro observador DBN), Don Bosco Jugendhilfe 

Weltweit - Suíça (novo membro observador DBN), admitiram 

abertamente que o futuro da rede depende de coordenação 

ainda mais forte e uma cooperação eficaz das organizações Sale-

sianas individuais sob a égide da DBN. Para o caso de desastres globais, Don Bosco Network continuará a efetiva coorde-

nação da assistência e processo de reconstrução fornecidos por organizações não-governamentais e das Procuras. Segu-

indo o projeto de reforço das capacidades dos Escritórios de Projeto intitulado "Parceiros  para o desenvolvimento" im-

plementado pelo VIS (Itália), a DBN irá elaborar uma visão comum e princípios básicos para apoiar os Escritórios de Pro-

jetos Salesianos em uma escala global, por meio da capacitação de redes locais. Cooperando com o representante da 

Don Bosco International presente na Assembleia Geral, a rede da DBN continuará a apoiar a colaboração dentro da 

Família Salesiana em termos de defesa para a proteção dos direitos humanos, e em particular intervenções sobre os 

direitos das crianças e dos jovens, em particular o seu direito à educação. Atualizar o site da DBN agregando uma base 

de projetos, de voluntários e uma página sobre a advocacia e catástrofes súbitas, bem como uma plataforma para Escri-

tórios de Projetos, garante um intercâmbio eficaz de informações, ferramentas e materiais. Efeito de sinergia e coope-

ração de organizações salesianas, que são cruciais na divulgação da missão de Dom Bosco no mundo, e uma cooperação 

mais estreita com a Casa Geral, em particular com o Departamento de Missão, é a abertura da DBN a novos membros  

e parceiros em caminho comum de cooperação eficaz. Trabalhando juntos somos mais fortes e podemos conseguir ain-

da mais. 

ASSEMBLEIA GERAL DA DON BOSCO NETWORK  

MUDANÇA DE PESSOAL NO ESCRITÓRIO DBN 

RESPOSTA SALESIANA PARA A AGENDA DE 2030 RELATIVA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

27 de setembro, no primeiro aniversário da aceitação por parte das Nações Unidas da Agenda para o Desenvolvimento 

Sustentável 2030, Don Bosco Network publicou a Resposta Salesiana à Agenda 2030, destacando o envolvimento da 

organização de Dom Bosco no caminho de desenvolvimento de "jovens pobres e abandonados". Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável foram assinados há exatamente um ano e são um desafio para os próximos 15 anos. Em 

contraste com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que foram direcionados para países em 

desenvolvimento, especialmente os mais pobres, estes objetivos se aplicam a todos os países - tanto os pobres como os 

ricos. Como Salesianos, aceitamos a Agenda com a esperança  e apresentamos a nossa recomendação para  

a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo em conta, no entanto, que os direitos dos jovens 

não sejam negligenciados, e em particular o direito à educação (ODS 4) sejam respeitados pelas partes interessadas.  

O documento, preparado pela DBN, sublinha: "Acreditamos que a educação é a chave para a eliminação de toda  

a pobreza, onde quer que apareça. Este é o fundamento na promoção do bem comum. Como Salesianos somos 

chamados à inclusão social de todas as pessoas, e a nos esforçar para remover as barreiras estruturais que o impedem." 

A resposta foi aprovada pelo Conselho Geral e será apresentada em breve na arena internacional (ONU, UE), bem como 

entre as autoridades e os governos nacionais. Encorajamos todos para a maior divulgação possível do documento entre 

as instituições públicas. Você pode baixá-lo e ler em seis idiomas: http://donbosconetwork.org/a-salesian-response-to-

2030-agenda/. 

Queremos apresentar-lhes a nova Secretária-Geral da Don Bosco Network, Katarzyna Kucik. Ela começou a trabalhar 

para a DBN em outubro de 2016. Desejamos-lhe um bom trabalho. Você pode contatá-la: kucik@donbosconetwork.org 

(tel. 0048533114474). 
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