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Queridos Amigos!
Recordamos Recordamos com gratidão e
responsabilidade a data de 8 de Dezembro,
aniversário do início do primeiro Oratório
de Dom Bosco. Chega espontaneamente ao
meu coração traduzir ou fazer eco do
convite do Papa Francisco para estar em um
"estado permanente de missão", a estar em um "estado
permanente de fundação". Na verdade, parece-me que, para
todos os membros do DBN hoje, seria benéfico estar em "um
estado permanente de fundação" - prontos para reiniciar a
qualquer momento! Isso não significaria estar pronto para
mudar apenas quando forças externas nos exigem mudança,
mas significa estar preparado para tentar novas formas e
metodologias que nos garantam permanecer em fundação.
Esta prontidão para novas soluções e estratégias é típica
do espírito juvenil que permeou tão fortemente os começos do
trabalho de Dom Bosco em relação à juventude abandonada de
Turim. Este pensamento está em sintonia perfeita com o
caminho indicado pelo Sínodo da Igreja Católica, focado na
juventude, que será celebrado em Outubro de 2018.
Nossa proximidade e nossa atenção aos jovens nos cinco
continentes, a quem o DBN é chamado a servir, devem inspirarnos e sustentar-nos nessa missão. A citação abaixo nos
confirma o que apenas acabamos de dizer: “a força e o encanto
dos jovens [isto é] a faculdade de se alegrar com o que começa,
de se dar sem nada exigir, de se renovar e de partir para novas
conquistas” (Mensagem do Concílio Vaticano II aos Jovens, 8 de
Dezembro de 1965).
Nos perguntamos: Que espaço e estratégia damos em
nossas
estruturas
e
organizações
para
escutar
sistematicamente os jovens? O que fazemos para a inserção
gradual e corajosa dos funcionários jovens em nossos
programas? Estamos realmente prontos para deixá-los desafiar
nossas convições e nossas "tradições"? Temos a coragem de
perguntar-lhes: "Diga-nos, por favor: o que você acha de nós?
Como você nos vê? "
Talvez suas respostas possam se tornar o começo de uma refundação!
Em Dom Bosco,

“Queridos Membros
Salesiana!”

da

Família

Com estas palavras Joanna Stożek
dirigiu-se a todos nós, no boletim de
notícias de Julho passado. Como
novo presidente de DBN, gostaria de
usar as mesmas palavras de boasvindas neste boletim final do ano, porque somos todos
irmãos
e
irmãs
da
mesma
família!
Olhando para trás sobretudo no ano passado, gostaria
eu, de expressar novamente meus agradecimentos a
Joanna. Esperando que eu seja seu digno sucessor.
Em segundo lugar, gostaria de agradecer a todos
pelo vosso trabalho dedicado e cooperação nos
diversos projectos e acções realizadas em favor de
jovens vulneráveis em muitos países, especialmente
naqueles em estado de risco.
Acho que, podemos nos orgulhar da forma como
nós, ajudamos os jovens a "se levantarem" e, muitas
vezes, para recuperarem a própria dignidade outrora
perdida. Estou certo de que muitos homens e
mulheres, sejam invejosos do nosso trabalho, e em
particular da nossa base de dados desenvolvida e
coordenada por Wojciech.
DBN foi fundado para responder às necessidades
dos Jovens, mas isso não seria possível sem a
cooperação activa com a Congregação Salesiana.
Portanto, estamos felizes em adoptar nosso novo
logotipo de DBN, expressando nossa profunda parceria
com a Congregação Salesiana. Não é apenas uma
espécie de "conveniência", mas é uma expressão de
cooperação real!
Espero que no próximo ano continuemos a progredir na
direcção expressa pelo logotipo.
A todos, os meus votos de um Feliz Natal e às
vossas famílias envio os meus melhores votos de um
próspero ano 2018.
Com afecto,
Peter Annegarn, Presidente de DBN

Pe. Guillermo Basañes, Conselheiro para as Missões

O NOVO ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO DE DBN E NOVO LOGOTIPO
Devido à transferência do SDB Casa Geral da Via della Pisana, DBN mudou-se para um escritório temporário na Via Appia
Antica 126, 00179 Roma nas Catacumbas de St. Calisto. Agradecemos ao VIS (Volontariato Internazionale per lo Svilluppo)
por nos acomodar. Como parte do nosso processo de rebranding e para ter a melhor visibilidade dentro da Família Salesiana Don Bosco Network adoptou-se um novo logotipo, como você pode ver nesta edição do boletim.

RESPOSTA COORDINADA DE EMERGÊNCIA
Todos nós experimentamos os efeitos das mudanças climáticas. Eventos
climáticos extremos ocorrem com mais frequência e com maior
intensidade do que até agora. Eles resultam em desastres naturais que
criam situações de emergência em muitas partes do mundo. Dom Bosco
Network continua a apoiar as províncias SDB afectadas e as
comunidades locais para responder a tais emergências: a Província INC
reconstrói as escolas no Nepal após o terramoto em Abril de 2015;
reabilitação na província de HAI depois o furacão Matthew que devastou
Haiti em Outubro de 2016; As comunidades SDB no AFE apoiam as
pessoas que estão a fugir dos conflitos armados e as pessoas afectadas
pela fome no Sudão do Sul e as comunidades SDB ajudam as pessoas
afectadas pela seca no Norte do Quénia (2017); Província da AFW, a comunidade de Dom Bosco Fambul em Freetown
(Serra Leoa) acomoda 300 crianças, jovens e famílias afectadas por deslizamentos de lama fatais em Agosto de 2017; A
Província de MEM ajuda as pessoas afectadas por terramotos no México em Setembro de 2017, a Província da ANT está
envolvida em alívio e reconstrução em Porto Rico, devastado pelo Ciclone Maria em Setembro de 2017, com 6
comunidades SDB em Porto Rico diretamente afectadas. Em julho de 2017, o Conselho Geral dos SDB nomeou o Pe.
George MENAMPARAMPIL do Sector de Missões como Coordenador de Emergência para a resposta internacional SDB às
emergências. Isto é para facilitar uma resposta mundial mais eficiente das organizações de Dom Bosco a catástrofes
naturais e causadas pelo homem. O Conselho Geral apreciou também o documento preparado por Dom Bosco Network:
Mecanismo de Resposta de Emergência.” Recomendou o seu uso como guia para províncias SDB e para uma resposta
efectiva e coordenada às emergências. O documento está na fase final de preparação da formatação e das suas
respectivas traduções nas mais diversas línguas. Ele será enviado às províncias no início do próximo ano acompanhado de
um específico plano de formação para a sua respectiva implementação.

BOAS PRÁTICAS EM TRABALHO DE ADVOCACIA SALESIANA
Quem? PARA, Índia - Acção Popular para o Despertar Rural, a Iniciativa
de Acção Social da Missão Dom Bosco, Ravulapalem. Onde? Nos dois
estados de Andhra Pradesh e Telangana e trabalhando com a rede de
cerca de 2000 organizações da sociedade civil sob a bandeira de Wada
Na Todo Abhiyan (Campanha de Não Quebre Sua Promessa) em toda a
Índia. Tema principal: Envolvimento com Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável na Índia. Objetivo: Fazer conhecer os
objectivos de Desenvolvimento Sustentável, contribuir no
desenvolvimento de melhorias dos indicadores positivos nacionais no
campo dos objectivos e metas do ponto de vista dos marginalizados e
ajudar com a formulação do Alternate VNR (Voluntary National Review/
Revisão Nacional Voluntária ) na Índia. Acções: Juntar-se ao
Planejamento Global para o lançamento da acção / 2015 para pressionar os governos a aprovarem os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável. Assim que os Objectivos forem adoptados, PARA começar a criar conscientização sobre
ODS em uma campanha nacional em colaboração com WNTA. Após as Consultas de sensibilização com as comunidades
marginalizadas e vulneráveis, ajudar com desenvolvimento de indicadores nacionais e metas para ODS como parte da
rede WNTA. Preparar o "Relatório Alternativo", como parte de VNR por ocasião do HLPF (Fórum Político de Alto Nível)
em julho de 2017 em Nova York, em colaboração com a WNTA. Resultado: A presença de PARA ajuda a criar consciência
sobre ODS para 40.000 membros de clubes de direitos humanos nas Escolas. As crianças contribuíram para o
desenvolvimento de indicadores de melhoria e para os Objetivos 1,2,3 e 4. As comunidades marginalizadas contribuíram
com indicadores baseados em "Não Deixe Ninguém Para Trás" e Quadro de Direitos Humanos para ODS. Isso foi parte do
processo de Ministério da Estatística e Implementação de Planejamento para o desenvolvimento de Indicadores
Nacionais de ODS. Esses esforços resultaram na compilação do "Relatório Alternativo" da Índia para o VNR na HLPF 2017,
liberando-o em Nova Deli e outras capitais de estado e no dia 12 de Julho durante a HLPF no local da ONU. Ao PARA,
juntou-se à Delegação da Sociedade Civil da Índia no HLPF 2017, para formular a resposta ao Relatório Nacional na HLPF,
que o representante da Índia fez e que não foi ouvido no HLPF por conta da posição crítica das Organizações da
Sociedade Civil.
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