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Queridos Amigos!  
Algumas semanas atrás, o Papa 
Francisco presidindo o Sínodo dos 
Bispos em Roma, deu enfoque à 
juventude e particularmente à nossa 
capacidade que acolhê-los e de escutá-
los com sinceridade. Aquelas 

intervenções e o espírito daquela assembleia tão 
estratégica ainda estão resonando em nossas mentes e 
corações. As instituições e agências  da Dom Bosco 
Network com toda nossa diversidade e grande experiência 
foram criadas e devem existir para um único propósito: 
Servir à juventude, particularmente os mais abandonados 
e esquecidos.  DBN em cada continente continua 
contribuindo com muitas iniciativas inspiradoras para eles. 
Este Sínodo nos confia uma “tarefa de casa”muito 
desafiadora: Nossa genuína capacidade de escutar as 
necessidades e sonhos dos jovens. Através da verdadeira 
escuta, nós iremos evitar dois perigos importantes: 
primeiro de oferecer a eles o que eles não precisam e, 
segundo, não assisti-los ou acompanhá-los na realização 
de seus sonhos. Um teste ou exercício muito simples da 
nossa capacidade de escuta deve ser avaliar nossa própria 
dinâmica de escuta interna em cada uma das nossas 
instituições da DBN, e ainda em nossa própria família e 
convívio social.  Como seremos capazes de escutar as 
necessidades e sonhos da juventude do mundo se eu não 
estou sinceramente pronto para escutar minha esposa ou 
meu marido, meus filhos ou meus vizinhos? Este é um 
desafio realmente interessante e desafiador.! 
Em Dom Bosco,  
Pe.  Guillermo Basañes, Conselheiro para as missões 

Queridos membros da Família Salesiana , 
Como vocês irão ler nesta Newsletter, a Don 
Bosco Network continua facilitando a sinergia 
e a cooperação efetiva entre as redes e or-
ganizações da Família Salesiana das diversas 
regiões e continentes à serviço da missão de 
Dom Bosco para os jovens. Trabalhando junto 

como uma família somos mais efetivos. 
Recentemente, nós começamos a participar do Fórum Para 
ONGs católicas, com sede no Vaticano. Como sociedade civil 
organizada baseada na fé, católica e salesiana nós garantimos 
que os jovens necessitados estão incluídos na política internac-
ional da Igreja e da sociedade civil. Trabalhar em parceria com a 
Igreja, governos e organizações da sociedade civil nos propor-
ciona melhores oportunidades para o desenvolvimento susten-
tável e a garantia de que os jovens necessitados “não estão sen-
do deixados para trás”. 
Nós percebemos que há uma necessidade de publicizar mais 
sobre o impacto da missão de Dom Bosco no mundo de hoje. 
Nós precisamos estar presentes nas mídias sociais e nas públi-
cas, para oferecer boa notícia e esperança de um futuro melhor 
para a juventude. Eles precisam conhecer e sentir, como Bar-
tolomeu Garelli naquele 8 de dezembro de 1841, que existe 
alguém que se importa com eles e que está disposto a dar-lhes 
apoio. 
Com tudo isto em mente, nós estamos felizes de unir todos es-
critórios de missão na campanha “We are Don Bosco” para a 
próxima Jornada Mundial da Juventude no Panamá em janeiro 
de 2019. 
Afetuosamente,  
 
Peter Annegarn, Presidente da DBN  

CAMPANHA DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE E DOM BOSCO 

Em abril deste ano algumas procuradorias e ONGs salesi-
anas participaram the treinamento em Marketing Digital, 
organizado pelo dicastério para as Missões. Na ocasião, 
também foram discutidas as possibilidades de sermos 
mais colaborativos na nossa comunicação com o público. 
Sentimos que talvez não fosse conveniente ter um único 
logo, nome e mensagem. No entanto, sentimos que po-
deríamos ser mais integrados na nossa marca e na men-
sagem que transmitimos. Assim, as procuradorias mis-
sionárias  estão agora testando uma ideia através de uma 
campanha conjunta pensada para a Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ 2019). Mais de 12 procuradores e ONGs se 
uniram para construir a campanha de branding 
“WeareDonBosco” (nós somos Dom Bosco). os esforços 
iniciais da campanha foi feito online através do website 
comum  www.wearedonbosco.org e dos sites individuais 
das organizações participantes. Aproveitamos a JMJ para 
conscientizar sobre o legado de Dom Bosco e o trabalho  

desenvolvido hoje em dia pelos salesianos em todo o mundo, 
inspirando assim o apoio a esses projetos e obras. O dicastério 
para as Missões espera fortalecer esta sinergia para além da 
JMJ - uma vez que levará a uma futura campanha DON BOSCO 
bem estabelecida, comum e coordenada, de um modo regular. 
Em longo prazo, nosso objetivo é desenvolver em todo o mun-
do um forte “recall” no nome de DOM BOSCO,  evocando 
imagens de juventude, competência técnica e obras para os 
pobres entre as pessoas em todo o mundo. Todos vocês estão 
convidados a se unir a esta campanha.  

http://www.wearedonbosco.org/
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 No dia 9 de outubro, os membros e parceiros da Don Bosco 
Network (DBN), incluindo  o Conselheiro Geral das Missões 
Salesianas, Pe. Guillermo Basañes, o Ecônomo Geral da Con-
gregação Salesiana, Jean Paul Muller, SDB, e o Coordenador 
para as procuradorias Missionárias Salesiana, Pe. George 
Menamparampil, reuniram-se na sede do DBN, em Roma, 
para uma reunião do grupo de trabalho sobre a Cooperação 
para o Desenvolvimento. Representantes das diversas or-
ganizações da rede, provenientes da Europa, Estados Unidos 
e da África, debateram a respeito das melhores alternativas 
para apoiar a educação e a formação profissional de jovens 
em todo o mundo. Com atenção especial para os jovens dos 
países em desenvolvimento da África, América Latina e Ásia. 
Seguindo a missão de Dom Bosco, a DBN  visa empoderar os 
jovens para possam realizar seu sonho de uma vida melhor e 
ter acesso ao mercado de trabalho nos seus próprios países. 
É devido a pprogramas como como o "Don Bosco Tech Afri-
ca" (que estava presente no encontro), que representa 100 
Centros de Formação Profissional em 34 países do Continen-
te africano que Esses jovens não precisam migrar para en-
contrar uma vida melhor. Através da educação, treinamento 
de suas habilidades e de ajuda na busca de trabalho que eles 
podem construir seu futuro e permanecer em seus países e 
comunidades. A DBN oferece este suporte através de pro-
gramas de desenvolvimento profissional, efetiva ajuda hu-
manitária, programas de resiliência, construção de parcerias, 
cooperação e trabalho em rede e utilizando novas técnicas e 
meios de comunicação. Além disso se preocupa com o futuro 
envolvendo parceiros em projetos inovadores de energia 
renovável. Inspirada em seu patrono, nós buscamos as raízes 
dos problemas que forçam os jovens em países em situações 
problemáticas a buscar refúgio em outras lugares (como Ven-
ezuela, Sudão do Sul e muitos outros…). Nossa rede está 
comprometida com a agenda do desenvolvimento sustentá-
vel não deixando que os jovens necessitados sejam deixados 
para trás. Em relação às atuais respostas de emergência, a 
DBN está apoiando a inspetoria INK em seus programas de  

Os salesianos participam ativamente em vários programas 
nacionais ou internacionais de Advocacy, onde é possível 
fazer com que a voz dos jovens possa ser escutada, chaman-
do a atenção daqueles que fazem as políticas para que con-
siderem as  reais demandas da juventude mais pobre e mar-
ginalizada. O que significa “Advocacy” na perspectiva salesi-
ana? Por que este é um tema importante para a Família Sale-
siana? O  Position Paper (Documento de posição)  intitulado 
“ O que significa advocacy para a perspectiva salesiana”, 
recentemente adotado pelo Reitor-mor e pelo Conselho 
Geral busca justamente responder esta e outras questões 
similares. O texto foi elaborado a partir das contribuições de 
várias ONGs salesianas junto a um Grupo de especialistas  da 
"Don Bosco International". Primeiro, ele define o conceito 
de "advocacy" como um "processo  para apoiar pessoas e 
habilitá-las a expressar seus próprios pontos de vista e suas 
preocupações, e que elas possam: ter acesso à informação e 
serviços, promover e proteger seus direitos e responsabi-
lidades e examinar opções e escolhas". Diferentemente 
de lobbying e campanhas de conscientização, o conceito de 
advocacy visa garantir às pessoas, especialmente as mais 
vulneráveis, tenham o poder de ter suas vozes ouvidas nas 
questões mais relevantes para elas, para que possam 
proteger e salvaguardar as seus próprios direitos, garantindo 
também que suas opiniões e desejos sejam levados em con-
ta na tomada de decisões que afetam suas vidas. O docu-
mento enfatiza a tradição em advocacy na história da Família 
Salesiana, identificando os valores e diretrizes para uma 
abordagem Salesiana sobre os desafios atuais nessa área. Em 
um contexto internacional, em que a "Agenda 2030" propõe 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Este docu-
mento identifica sete áreas prioritárias para uma ação de 
advocacy salesiana.  

O texto completo do documento está disponível no link 
abaixo em seis línguas : http://donbosconetwork.org/
advocacy-according-to-salesian-perspective/  

Cooperação para o Desenvolvimento  

ADVOCACY NA PERSPECTIVA SALESIANA   

projetos de reconstrução, assistência e reabilitação depois 
idanundação em Kerala, na Índia, em agosto passado.  

http://www.donbosconetwork.org/
mailto:info@donbosconetwork.org
http://donbosconetwork.org/advocacy-according-to-salesian-perspective/
http://donbosconetwork.org/advocacy-according-to-salesian-perspective/

