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Queridos Amigos! 
Acabamos de concluir as primeiras cinco 
visitas de equipe presididas pelo Reitor-
Mor em Chennai - Índia, Hua Hin - 
Tailândia, Ypacaraí – Paraguai, Cochabam-
ba – Bolívia e Roma – Itália. Isso significa 
encontrar-se com aqueles que estão pre-

sidindo e dirigindo toda a presença salesiana na Ásia, nas 
Américas e Europa central e norte. Foram momentos inten-
sos de fraternidade salesiana, de paciente escuta e diálogo e 
de sinergia co-responsável na missão de Dom Bosco.A 
presença do Sucessor de Dom Bosco e de mais da metade de 
seus colaboradores mais próximos (os Conselheiros Gerais) 
durante essas visitas, deu um forte sentido de unidade e de 
raízes comuns. Unidade, no sentido da responsabilidade co-
mum de construir uma família única de Dom Bosco a que foi 
confiada a missão de cuidar dos jovens. Mas também raízes, 
para ter muito em mente que a nossa capacidade renovada 
de responder com inteligência e generosidade aos extrema-
mente difíceis desafios dos jovens mais pobres da Ásia, das 
Américas e Europa central e norte, devem se traduzir neces-
sariamente numa nova capacidade de compreensão e de 
nova tradução da missão de Dom Bosco hoje no mundo. E 
Dom Bosco tem apenas um Sucessor: Reitor-Mor. Agindo em 
conformidade com ele, nesta comunhão de responsabilidade 
com ele, se torna então fundamental para nós hoje. Também 
para a Rede Dom Bosco! 

P. Guillermo Basañes, Conselheiro para as Missões 

Queridos membros da Família 
Salesiana! 
 
Depois de cinco ano do meu serviço em 
DBN, entrego o cargo de presidente em 
mãos de Peter Annegarn de Via Don 
Bosco. Vos agradeço por vossa 

cooperação nos últimos anos. Em particular, vos quero 
agradecer por vossa abertura e por cada boa palavra. 

Tendo em conta a visão de DBN formada nos últimos anos, 
terminando o meu serviço, eu gostaria de sublinhar mais 
uma vez, que o DBN é uma organização que actua em 
serviço da Congregação Salesiana. Não é uma 
superstrutura que se poderia usurpar o direito de dirigir os 
outros. O seu papel é de apoiara-los a alcançar uma melhor 
comunicação e a ser um ponto de encontro nas áreas onde 
eles podem cooperar para atingir os objectivos da 
congregação.  

Esta não é uma estratégia escolhida por mim, é uma 
decisão de todos os membros de DBN, que tem sido uma 
base para criação da rede. Portanto, não tenhamos medo 
do outro, mas vejamos as oportunidades que podemos 
oferecer uns aos outros. 

Até à próxima, o mais tarde no céu. 

Joanna Stożek, Presidente de DBN  

ASSEMBLEIA GERAL DA DBN  
Nos dias 30 e 31 de Maio 2017, no escritório de VIA Don Bosco em 
Bruxelas teve lugar a Assembleia Geral de DBN. Todos os membros de 
DBN com os convidadosŁ Don Bosco Internacional e Savio da Eslováquia 
discutiram sobre a identidade da Rede e seu futuro desenvolvimento. Os 
participantes tiveram a oportunidade de visitar as instituições da UE e 
encontraram-se com as redes de ONG de base religiosa, que trabalham na 
área de advocacia em Bruxelas. Joanna Stozek de SWM de Polonia 
renuncio ao cargo de Presidente de DBN por causa da mudança de sua 
carreira profissional. Peter Annegarn de VIA Don Bosco foi eleito por 

No dia 14 de janeiro de 2017, a convite do Pe. George Menamparampil, Coordenador dos Escritórios da Missão, os repre-
sentantes da Rede Dom Bosco fizeram uma apresentação na reunião do G30 em Roma para todos os Escritórios da Missão 
SDB no mundo. O Coordenador de DBN apresentou aos participantes o novo e atualizado site de DBN 
www.donbosconetwork.org onde você pode encontrar notícias, informações sobre o DBN, atualizações atuais de resposta 
de emergência, canto de advocacia, base de dados de projetos e voluntários, plataforma EPD com informações sobre mais 
de 50 Escritórios de Desenvolvimento Provinciais e ferramentas e outros materiais e recursos úteis de capacitação para os 
EPD. Todos os Escritórios da Missão são convidados a usar o site como uma ferramenta de ajuda para aumentar a sinergia 
em projetos comuns e apoio efetivo à promover a missão de Dom Bosco em todo o mundo. Juntamente com o Pe. Guiller-
mo Basanes, o Conselheiro para as Missões e Pe. George Menamparampil, estamos trabalhando em uma cooperação mais 
estreita e sinergia efetiva entre todas as ONGs salesianas e os Escritórios da Missão. Nós encorajamos todos vocês a visi-
tarem nosso site e permanecerem em contato com o DBN. 

COOPERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS DE MISSÃO 

 unanimidade o novo presidente do DBN. Agradecemos  a Joanna por seu excelente trabalho ao longo dos últimos 5 anos 

no DBN! Parabéns a Peter! 

http://donbosconetwork.org/


Nos dias 13 e 15 de março de 2017, os membros da Rede Dom Bosco e 
representantes dos Escritórios da Missão do G5 se reuniram em Roma 
na Casa Geral para discutir uma cooperação mais estreita no apoio ao 
trabalho de campo missionário. Resposta comum e coordenada à 
situação de emergência expressa grande solidariedade das 
organizações salesianas com a população afetada por desastres 
naturais em todo o mundo. No momento, apoiamos muitos projectos 
de socorro de emergência, reabilitação e reconstrução, realizadas pela 
comunidade de SDB: no Nepal após o terramoto de abril de 2015 (na 
província de INC); após o terramoto no Equador em abril de 2016 (a 
província ECU); após o furacão Matthew que devastou o Haiti em 
outubro de 2016 (HAI); na Província INM de Chennai, na Índia, afetada 
pelo ciclone Vardha em dezembro de 2016; na província MOR nas  
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REUNIÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO DE DBN  

4 REUNIÃO DA FAMILIA SALESIANA SOBRE ADVOCACIA  
No dia 14 de março de 2017, a Rede Dom Bosco e Dom Bosco Internac-
ional organizaram em Roma a quarta reunião anual de planejamento de 
advocacia da Família Salesiana. A reunião reuniu 18 representantes das 
organizações da Rede Dom Bosco (VIS - Itália, SWM - Polônia, Via Dom 
Bosco - Bélgica, Jovenes y Desarrollo - Espanha), representantes do Con-
selho Geral SDB (P. Guillermo Basañes e P. Fabio Attard), Pe George 
Menamparampil – Coordenador dos Escritórios da Missão, o Pe. Thomas 
Pallithanam – o diretor da PARA na província de Hyderabad na Índia, 
bem como os representantes do Escritório de Missão em Bonn, Associ-
ação dos Ex-alunos Salesianos e Rede de Trabalho Social da SDB e FMA 
na Espanha. Representante da FRA (Agência dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia) acompanhou a reunião em linha com os seus 
conhecimentos especializados em advocacia a nível europeu. Nesta reunião de planejamento, trabalhamos sobre os 
projectos de documentos estratégicos: Agenda Juvenil de Desemprego e Competências, Participação Juvenil, Como 
realizar Advocacia Salesiana. As discussões e materiais apresentados para a reunião ajudarão a preparar documentos de 
políticas salesianas para apoiar as comunidades salesianas no trabalho de advocacia para os jovens a nível local e 
apresentar a mensagem de Dom Bosco ao nível das instituições internacionais. Estamos trabalhando também no 
calendário comum de campanhas de advocacia para que as organizações salesianas concentrem nossa campanha em dias 
selecionados em questões específicas que afetam a Missão Dom Bosco para com os jovens.  

comunidades salesianas afetadas pela guerra na Síria; na província AFE, nas comunidades salesianas apoiando refugiados 
que fogem de conflitos armados, e pessoas afetadas pela fome no Sul do Sudão, e comunidades salesianas que ajudam a 
pessoas afetadas pela seca severa no norte do Quênia (2017); ou a província PER afectada por inundações em março de 
2017. A fim de facilitar respostas mais eficientes em todo o mundo das organizações de Dom Bosco para as catástrofes 
naturais, DBN está trabalhando em documento especial: Mecanismo de Resposta de Emergência que ajudará as 
províncias afetadas em potenciais reações de emergência futuras. Juntamente com o Ir. Jean Paul Muller, o Ecônomo 
Geral e Pe. Guillermo Basanes, discutimos o possível apoio comum ao desenvolvimento de capacidades dos EPD e à DB 
Tech Africa. No campo da Educação para o Desenvolvimento, concentramo-nos nas Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (SDG) e na cooperação entre as organizações de Dom Bosco na promoção da Educação Global e da Animação 
Missionária. 


