Newsletter
Queridos Amigos!
Na tradição católica o mês de junho
é dedicado ao Sagrado Coração de
Jesus. De fato, no ano de 2018 foi a
primeira vez que o Reitor-mor e todo seu conselho geral celebraram a
solenidade do Sagrado Coração de Jesus na basílica
construída em seu nome pelo próprio Dom Bosco.
Como vocês sabem, este lugar é a nova residência da
Casa generalícia da congregação. Viver e trabalhar
neste lugar santo salesiano, o Sacro Cuore, faz-nos
manter na mente e na memória a tremenda energia
e fé que Dom Bosco colocava neste empreendimento
extremamente exigente confiado a ele pelo Papa
Leão XIII. E não apenas energia e fé, mas também
lagrimas: como vocês devem lembrar, foi precisamente na inauguração da Basílica, em maio de 1887,
que Dom Bosco chorou abundantemente enquanto
celebrava no altar de Nossa Senhora Auxiliadora.
Tudo isso é inspiração também para nós, pessoas d
DBN, especialmente quando consideramos o quão
claro e enraizado eram estes dois tópicos na mente e
no coração de Dom Bosco:
1)

a centralidade da missão no serviço à Juventude, e

2)

a total confiança na Divina Providência, que certamente irá providenciar no tempo justo os recursos – humanos e materiais – para cumprir
esta missão educativa e divina.

Da próxima vez que vocês vierem a Roma, por favor,
façam questão de gastar um pouco de tempo na
Basílica do Sacro Cuore refletindo sobre isto. Uma
calorosa boas-vindas a todos.
Em Dom Bosco,
P. Guillermo Basañes, Conselheiro para as Missões

Junho 2018
Queridos Membros da Família Salesiana
Os últimos meses foram bem movimentados para a Don Bosco Network com
vários encontros e eventos importantes,
que vocês terão a oportunidade de ler
nesta Newsletter. É uma boa notícia que
a cooperação e o trabalho em rede entre
as organizações da Família Salesiana estão cada dia mais
melhorando. Somente trabalhando em sinergia, mútua
confiança e apoio que nós podemos assegurar que a
missão de Dom Bosco para os jovens necessitados em
mais de 130 países será longa e sustentável, com grande
impacto positivo em todo mundo. Nós estamos felizes em
darmos às boas-vindas a um novo membro da DBN:
SAVIO, da Eslováquia. Nós também estamos felizes em ver
o interesse das organizações salesianas que desejam
cooperar e trabalhar em rede conosco através das nossas
plataformas e nossos programas e projetos. Com a nova
diretoria e um novo plano estratégico para os próximos 3
anos nós esperamos servir ainda melhor a missão de Dom
Bosco. Os focos principais para os próximos 3 anos são:
1)
Comunicação e sinergia (incluindo as plataformas
online);
2)
Desenvolvimento de capacidade (Escritórios de
Planejamento e Desenvolvimento - PDOs, TVET...),
efetivo suporte para os SDBs nas situações de
emergência e treinamento na preparação para
desastres naturais;
3)
Advocacy, desenvolvimento da educação e animação
missionaria.
Grupos de trabalho temáticos são uma ferramenta efetiva
para alcançar bons resultados e impacto.
Eu gostaria de concluir com uma frase da nossa declaração
de missão: juventude no coração do desenvolvimento!
Vamos lembrar disso em todas nossas atividades.
Com meus sinceros votos,
Peter Annegarn, presidente da DBN

ENCONTRO CONJUNTO DOS MEMBROS DA DBN E DOS ESCRITÓRIOS DE MISSÃO
31.05.2018, Membros da Dom Bosco Network e dos Escritórios de Missões
realizaram na Universidade Pontifícia Salesiana de Roma (UPS) um encontro
conjunto, com a presença do conselheiro para missão, Pe. Guillermo
Basañes, pelo Ecônomo Geral, o Salesiano coadjutor Jean Paul Muller, e pelo Coordenador do Escritório Missões, P. George Menamparampil. Na
ocasião, os participantes discutiram as possibilidades de melhorar a sinergia
entre as OMGs salesianas e os escritórios de missão para alcançar um
melhor e mais efetivo apoio para a missão de Dom Bosco no mundo.

ASSEMBLÉIA GERAL DA DBN

1.06.2018, Membros da Don Bosco Network se
reuniram para sua Assembleia geral anual. Os
participantes avaliaram as atividades e programas da
rede, aprovaram uma Política de Proteção de Dados
para adequar-se com o GDPR (nova lei europeia de
proteção de dados) e o plano Estratégico de trabalho
para os próximos 3 anos. SAVIO, da Eslováquia, foi
recebido como novo membro da DBN. O encontro foi
concluído com a eleição da nova diretoria e membros
conselho diretivo:
•

Presidente: Peter Annegarn, da Via Don Bosco
(reeleito);

•

Conselheiro para Missões: P. Guillermo Basañes
(membro permanente do conselho, representante
oficial do Conselho Geral dos SDB);

•

Tesoureiro: Alessandro Brescia da VIS (reeleito);

•

demais membros do conselho diretor: Carlos
Caballero da Jovenes y Desarrollo (reeleito), P.
Noel Maddhichetty da BoscoNet (novo eleito),

•

P. George Menamparampil - Coordenador dos
Escritórios de Missão – (presença permanente
nos encontros do conselho).

Com esta liderança, a DBN está olhando para frente
com confiança para uma cooperação frutífera com
parceiros, num apoio sustentável e efetivo para a
missão de Don Bosco no mundo.

GRUPOS DE TRABALHO
O quinto encontro de Advocacy das organizações salesianas foi realizado em 26 de fevereiro de 2018, na UPS
em Roma, Itália. O encontro foi organizado pela Don
Bosco Network com o paoio da Don Bosco International.

Mais de 20 representantes das organizações salesianas
paprticiparam da reunião e partilharam suas atividades
de advocacy em diversos campos. Os conselheiros gerais para as Missões e para Pastoral Juvenil, P. Guillermo Basañes and P. Fabio Attard, acompanharam todo
encontro. Dentre os tópicos discutidos estavam Migração e Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A discussão em Migrações lidou com uma seção
do documento da Santa Sé no Pacto global da ONU –
sobre migrantes e refugiados. O encontro foi concluído
com a apresentação do P. Attard sobre o quadro de referencia da Pastoral Juvenil Salesiana e sua aplicação para o trabalho de advocacy. É visível o crescimento ano
após ano deste grupo de trabalho e seus encontros e do
número de iniciativas desenvolvidas nas organizações.
27.02.2018.
15 representantes das organizações membros da DBN
se encontraram da Universidade Pontifícia Salesiana
em Roma para encontro dos grupos de trabalho em
Educação para o desenvolvimento e Cooperação para
o desenvolvimento. Os participantes trocaram experiências e planejaram alguns projetos e programas
em comum. Os tópicos discutidos incluíram:
•
Agenda para o Desenvolvimento,
•
Migração,
•
Educação Global,
•
Respostas efetivas para emergências,
•
Capacidade de desenvolvimento (capacity building) e apoio para os PDOs em todo mundo,
•
Don Bosco Tech Africa Network,
•
e centros TVET na América latina.
P. Guillermo Basañes, Conselheiro geral para as
missões e P. George Menamparampil - Coordenador
dos Escritórios de Missão, acompanharam os encontros.

MECANISMO DE RESPOSTA DE EMERGÊNCIA

16-21.04.2018. Foi realizado um seminário na Fraterna
Domus” em Sacrofano, próximo à Roma, para os
líderes e colaboradores dos Escritórios de Missão salesianos. Entre os participantes estavam representantes
das organizações membros da Don Bosco Network, Escritórios de Planejamento e Desenvolvimento, Fundações e outras organizações salesianas envolvidas em
atividades relacionadas à comunicação, captação de
recursos e desenvolvimento. A capacitação foi em Marketing Digital com o tema: „Tecnologia à serviço da
missão”, que contou com 65 participantes vindos de
organizações salesianas dos 5 continentes. Eles aprenderam como serem mais efetivos nas mais modernas
formas de Fundrainsing e discutiram sobre colaboração
mútua para apoiar a missão de dom Bosco em todo
mundo. “Não é suficiente fazer o bem, nós devemos
também fazer bem-feito”, diz o famoso provébio. A
rede salesiana está trabalhando, então, para fazer o
melhor.
23-28.04.2018. Foi realizada em Nairobi uma conferência internacional dos PDO´s da congregação (Escritórios
de Planejamento de Desenvolvimento). Mais de 130 salesianos e leigos representaram os PDO´s de todas as
regiões salesianas. A Don Bosco Network participou ativamente. Foi também a ocasião de concluir o projeto de
4 anos financiado pela União Europaeia para capacitar e
desenvolver os PDO´s dos países ACP (grupo de países
africanos, caribenhos e da região pacífica). O projeto foi
liderado pela Ong VIS. Também foi uma oportunidade
de lançar o novo Manual para os PDO´s , preparado pelo
ecônomo geral, Ir. Jean Paul Muller. Ideias discutidas
por especialistas e as discussões e trabalhos em grupo
ajudaram na nossa reflexão na preparação para as
recomendações para novos modos mais efetivos de gerenciamento das inspetorias salesianas. Os resultados
da reunião ajudarão a preparar um novo itinerário para
o desenvolvimento dos PDOs.

Na conferencia internacional dos PDOs em Nairobi, a
Don Bosco Network lançou a cartilha: Mecanismo de
respostas de Emergência, que foi recomendado como
um guia para as inspetorias salesianas para um resposta
mais coordenada e efetiva em situações de emergência.
A cartilha foi produzida e impressa em 5 línguas e já
está disponível para todas as inspetorias. A versão digital do documento pode ser encontrada na plataforma
online:
http://pdo.donbosconetwork.org/en/
documents/. Se sua inspetoria ainda não recebeu uma
cópia da cartilha ou se você gostaria de receber a
versão digital adequada pra mandar imprimir, por favor
entre em contato com o coordenador da Don Bosco
Network: mroczek@donbosconetwork.org. O Grupo de
Trabalho da DBN está preparando planos para treinamentos e capacitações em Respostas efetivas en situação de emergencia para ser entregue nas regiões para
todas as inspetorias salesianas, em especial aquelas
situadas em áreas consideradas mais propensas a experiencias emergenciais, “áreas de risco”. (Dê uma olhada
no link do World Risk Report Analysis and prospects
2017:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/WRR_2017_E2.pdf)
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