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 Queridos Amigos!   

Entre os dias 13 de fevereiro e 27 
de maio o Reitor-Mor me enviou 
para visita extraordinária na 
Inspetoria Salesiana de Bangalore. 
Isto significa visitar cada uma das 

missões de dom Bosco no estado de Kerala e a 
maioria delas em Karnataka. Foi uma experiência 
excitante e de muito aprendizado. Entre uma 
multidão de jovens, crianças e pessoas, um dia, em 
Vaduthala, um menino (seis anos de idade talvez)  se 
aproximou de mim e me entregou um pequeno papel 
dizendo em um inglês “entendível”: Isto é para ti. 
Emocionado, eu vi que ele tinha escrito à mão: “ARE 
YOU HAPPY, FADER?” (“Você está feliz, padre?”), 
soletrado assim , e não “Father”. Essa pergunta 
entrou direto no meu coração salesiano, trazendo-
me muitos pensamentos, especialmente sobre o 
quão convincente é a alegria salesiana hoje. De fato, 
este mundo está particularmente sedento de uma 
alegria autêntica. Aquilo que nos aproxima da 
experiência de Dom Bosco não é apenas a eficácia 
dos seus projetos e seus grandes sonhos, mas 
também uma irresistível contagiosa alegria. Muitas 
agências e ONGs, quando interagem com algum 
organismo salesiano, de Dom Bosco, sentem e veem 
que são contagiados por uma alegria particular. Isto 
não é mais do que o amor e a paixão de Dom Bosco 
pelos jovens. Vamos manter com muita alegria 
nossas instituições de Dom Bosco! 

Em Dom Bosco,  

P. Guillermo Basañes, Conselheiro para as Missões   

Queridos irmãos e irmãs em Dom Bosco! 
Na última newsletter, eu tive o prazer de 
sublinhar a importância da sinergia e da 
cooperação entre as organizações e redes 
da família salesiana. Desde o começo 
deste ano nós continuamos no caminho 

da cooperação e compartilhamento de boas práticas. Em 
fevereiro, na UPS, durante o grupo de trabalho de Advo-
cacy nós tivemos a oportunidade de aprender mais sobre 
a Don Bosco Green Alliance, baseada na Laudato Sì. Eu 
realmente estou convencido que devemos dar mais 
atenção para esta iniciativa ecológica. “Tudo está 
conectado com tudo” diz o Papa. Crise social e ecológica 
não são duas crises diferentes, mas apenas dois lados da 
mesma moeda. Se nós queremos lutar pelos jovens mar-
ginalizados e combater a pobreza, nós devemos cuidar da 
nossa “mãe terra”. Durante a última Assembleia Geral da 
DBN nós aprovamos as mudanças no estatuto da DBN  no 
intuito de estarmos mais conectados com a congregação 
salesiana, e também mais próximos das FMA. “Por que 
não convidá-las da próxima vez? Como sugeriu o Ir. Jean-
Paul Müller. A presença e participação do “Don Bosco 
Tech Africa” é outro bom exemplo de melhor integração, 
através deste projeto da congregação com a rede DBN. E 
sim, nós queremos continuar a dar suporte para as redes 
regionais dentro da  nossa rede DBN, queremos seguir 
trabalhando para ser sempre uma rede salesiana de 
verdade. Nesta perspectiva, estou convencidos que po-
demos colaborar para o tema do próximo Capítulo Geral 
em 2010: “Que salesianos para os jovens de hoje?”. 
Saudações,  
 
Peter Annegarn, Presidente da DBN 

PROCURADORIAS MISSIONÁRIAS OLHANDO PARA FRENTE 

O que esperamos alcançar depois da Conferencia mundial, 
que aconteceu em Roma, de 16 a 19 de janeiro deste ano, 
poderia ser resumido em quatro palavras: maior subsidiar-
iedade (colaboração), solidariedade, eficácia e transparên-
cia. Nossos objetivos são: 

1. Subsidiariedade: Cada inspetoria seria auto-sustentável. 
Isto envolve encotrar dentro de cada uma delas ou do país 
os recursos que necessitam, reduzindo assim a dependen-
cia de ajudas extrangeiras. As inspetorias irão desenvolver 
sua capacidade de buscar fundos localmente. Inspetorias 
que ainda não começaram um levantamento local de fina-
ciamento irão começar. 



ASSEMBLEIA GERAL DA DBN 

30.05.2019. 25 representantes das organizações 
menbros da “Don Bosco Network” se encontraram na 
Universidade Pontifícia Salesiana (UPS) em Roma para o 
encontro do Grupo de trabalho para cooperação ao 
desenvolvimento. Os participantes trocaram experiênci-
as e planejaram alguns projetos e programas em comum. 
Os tópicos discutidos incluíram: 

1) Efetiva Respostas para emergências e a necessidade 
de treinamento de resiliência, especialmente para as in-
spetorias situadas em áreas consideradas de alto risco. O 
treinamento foi realizado na região Ásia sul e há planos 
para serem realizados também na Regiões: Interamérica, 
Ásia Oriental e Oceania, África e Madagascar; 

 2) Plano estratégico de capacitação e suporte para os  
Escritórios de Planejamento e Desenvolvimento (PDOs) 
em todo mundo;  

 

2. Solidariedade: Cada inspetoria e cada procuradoria 
missionária irão pensar na congregação como um todo 
e contribuir com aqueles em maior necessidade e 
menos recursos. 

3. Eficácia: nós aprenderemos os modos mais efetivos e 
atualizados para encontrar e gerar recursos, já que isto 
se modificou com os tempos. Nós iremos buscar uma 
melhor e mais efetiva colaboração entre as procuradori-
as missionárias. Deveremos construir uma marca global, 
compartilhar materiais de comunicação e levar uma 
mensagem similar. 

4. Transparência: os pilares  salesianos de captação de 
recursos e administração irão além as demandas do pú-
blico geral. Nós teremos um tipo de código de ética em 
nível de Congregação e cada inspetoria irá elaborar suas 
próprias regras para aderir.  

GRUPOS DE TRABALHO  

Os participantes avaliaram as atividades e programas 
da rede e aprovaram as mudanças no estatuto da 
DBN, aproximando-a mais da congregação salesiana. 
Também foi recebida com alegria a procuradoria mis-
sionária da Irlanda como novo membro da DBN.  

“Don Bosco Tech Africa” e “Don Bosco International” 
participaram do encontro. O P. Martin Lasarte 
apresentou os esforços do Dicastério das Missões em 
recrutamento, formação e acompanhamento para vol-
untários de longo prazo. Os membros da rede re-
fletiram sobre estratégias usando as novas tecnologi-
as, para melhorar o trabalho em rede e a comunicação 
entre as organizações membros e parceiras em todo 
mundo. Os membros da DBN irão acompanhar a Con-
gregação Salesiana na preparação para o Capítulo 
Geral que tras o tema: “Que Salesianos para os jovens 
de hoje?” 

29.05.2019. Membros da “Don Bosco Network”, 
acompanhados pelos Fr. Guilherme Basañes, consel-
heiro Geral para as Missões, Ir. Jean Paul Müller, 
Ecônomo Geral e P. George Menamparampil, coor-
denador das procuradorias missionárias se reuniram 
para a Assembleia Geral anual.  
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Os conselheiros geriais para missões e para Pastoral Ju-
venil, P. Guillermo Basañes e P. Fabio Attard acompan-
haram toda a reunião. Entre os tópicos discutidos esta-
vam: Compartilhamento das práticas de Advocacy, tra-
balho conjunto em áreas como migrações, tráfico hu-
mano e Objetivos para o desenvolvimento sustentável; 
e também algumas novidades como a representação da 
Don Bosco Green Alliance, que apresentou sua iniciativa 
ambiental baseada na Laudato Sì e no engajamento ju-
venil, e a presença da inspetoria AFW, que  enviou um 
representante, Benson Osei-Savio Boateng, pela  “Don 
Bosco Youth Net” da África ocidental, podendo assim 
compartilhar várias atividades neste campo e pela 
primeira vez o grupo pôde contar com um repre-
sentante do continente africano. Por fim, a ultima 
novidade foi visitar o Dicastério para o Serviço do 
Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano com a 
finalidade de conhecer seu trabalho e estudar possíveis 
sinergias com as diferentes iniciativas sócio-políticas 
que estão realizando. O encontro terminou com o com-
partilhamento das melhores práticas e de materiais no 
campo da educação para o desenvolvimento. Como se-
guimento, a Don Bosco Green Alliance, apoiada pela 
Don Bosco Network, liderou uma campanha para o Dia 
mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de 
junho: Do not Suffocate our Future! (Não sufoque o 
nosso futuro), engajando jovens das organizações da 
Família Salesiana e escolas em todo mundo. O encontro 
de Advocacy cresce a cada ano, assim como as inicia-
tivas em conjunto. 

3) Apoiar as redes regionais como “Don Bosco Tech” na 
África, Centros TVET na América latina, Rede de jovens 
em situação de risco nas regiões Interamérica e Ásia sul.  

4) Apoiar projeto de energia solar e limpa em todo 
mundo e a “Don Bosco Green Alliance”, para proteger 
nosso planeja e lutar contra as mudanças climáticas. 

5) fortalecer a presença salesiana nas Nações Unidas em 
Nova York. 

6) apoiar de forma coordenada grandes projetos e 
presenças salesians que necessitam colaboração de 
múltiplos doadores/ benfeitores, como é o caso da 
presença de don Bosco em Palabek, em Uganda, que 
reúne milhares de refugiados do Sudão do sul. 

Fr. Guilherme Basañes, conselheiro Geral para as 
Missões, Ir. Jean Paul Müller, Ecônomo Geral e P. 
George Menamparampil, coordenador das procuradori-
as missionárias, acompanharam o encontro. 

6° ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE ADVOCA-
CY 

6° encontro do grupo de trabalho de advocacy das or-
ganizações salesianas aconteceu no dia 12 de fevereiro, 
na Universidade Pontifícia Salesiana (UPS), em Roma. O 
encontro foi organizado pela DBN e apoiado pela Don 
Bosco International (DBI) e pela representação salesiana 
na ONU. Mais de 20 representantes das organizações 
salesianas participaram do encontro e compartilharam  
suas atividades de Advocacy em vários campos.  
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