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A força daquele menino impotente
vence todas as potências do mundo

Caros amigos do Boletim Salesiano, neste tempo há mais luz nas nossas cidades. Estrelas e vitrinas anunciam a chegada da festa de Natal.
Na grande quantidade de Pais Natal, renas e bonecos de neve, raramente aparece alguma imagem de Jesus Menino, ainda que seja Ele o rei
da festa.

Como recordava Bento XVI, «A glória de Deus não se manifesta no triunfo e no poder de um rei, não resplandece numa cidade famosa, num
palácio sumptuoso, mas estabelece morada no seio de uma virgem, revela-se na pobreza de um menino. A omnipotência de Deus, mesmo na
nossa vida, atua com a força muitas vezes silenciosa da verdade e do amor. A fé diz-nos, então, que a força indefesa daquele Menino vence
finalmente as vozes das potências do mundo. E na noite do mundo, deixemo-nos surpreender e iluminar de novo por este ato totalmente ine-
sperado de Deus: Deus faz-se Menino. Deixemo-nos surpreender e iluminar pela Estrela que inundou o universo de alegria. Que Jesus Menino,
quando vier a nós, não nos encontre impreparados, ocupados só a embelezar a realidade exterior».

A maior parte de nós vive com emoção e nostalgia a preparação do Natal com os seus ritos e as suas festas. Algumas pessoas poderiam não
estar em condições de sentir no seu coração o que significa este maravilhoso Mistério da presença de Deus que é Amor. Muitos outros
fazem-no. Mas, em todo o caso, é sempre um belo momento de humanidade, de graça, de desejo de paz, de esperança.
Não podemos esquecer que estamos mesmo a viver “uma noite do mundo”. Vivemos na noite, vivemos num tempo de dor, de desespero, de
guerra, de morte. Não podemos ignorar a guerra que alastra na Ucrânia. Não esqueçamos os milhares e milhares de vidas truncadas pelo
pecado da guerra e da morte que ela semeia por toda a parte. Não ignoramos que milhares e milhares de pessoas que foram dispersas na
Ucrânia e que centenas de milhares de outras vivem em condições sub-humanas em clandestinidade, sem luz e calor e com pouca alimenta-
ção.

Além da Ucrânia, há no mundo outros 29 focos de guerra e de guerrilha com os mesmos efeitos de morte e desolação. Todos os anos, nal-
gumas nações da América Latina, são mortas mais de 35.000 pessoas.
O número de pobres na Europa (aqueles que pensavam estar a salvo de tudo) mais que duplicou em relação a dois ou três anos antes.
Não conseguimos travar a fome no mundo, que até aumentou.

As catástrofes de incêndios e inundações, consequência das alterações climáticas num planeta doente, ameaçam-nos cada vez com mais fre-
quência. Na última cimeira sobre o clima as nações que mais poluem nem sequer estiveram presentes, como se o problema não dissesse re-
speito também a elas. Não se pode definir esta uma “noite da humanidade”? O Papa Francisco declarou: «Este ano a nossa oração tornou-se
um doloroso apelo, porque hoje a paz foi gravemente violada, agredida e espezinhada, e isto na Europa, precisamente no mesmo continente
que no século passado sofreu os horrores de duas guerras mundiais. E agora estamos a viver uma Terceira guerra mundial».
A manifestação da vontade de Deus em Jesus Cristo e o seu amor pelos homens tiraram-nos de uma situação do género. Deus salvou-nos,
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Sobre a capa: Sandro Botticelli - “Our Lady of the Eucharist" (1470-1472) - Preservado no Museu Isabella Stewart Gardner, Boston

Este ano sentimos mais verdadeiras do que nunca as palavras de Isaías: «O povo que
caminhava nas trevas viu uma grande luz; sobre aqueles que habitavam na escuridão
uma luz brilhou».

A MENSAGEM DO REITOR-MOR



como diz a carta a Tito. Libertou-nos das cadeias que nos tinham amarrados. Pôs fim às nossas dilacerações e aos nossos transvios e colo-
cou-nos de novo no reto caminho. Libertou-nos da obsessão do ódio. Quando a sua humanidade se manifestou em Cristo, esta verdadeira ima-
gem do homem mudou alguma coisa também em nós. Pôs-nos em contacto com a imagem original que Deus se havia feito de nós e fez brilhar
com uma nova beleza a imagem original.

O Papa Francisco voltou muitas vezes neste período a falar de esperança, exortando-nos a ver a nossa existência com olhos novos, sobre-
tudo agora que estamos a atravessar uma dura prova, e vê-la com os olhos de Jesus, “autor da esperança”, para nos ajudar a ultrapassar
estes dias difíceis, com a certeza de que as trevas se transformarão em luz. A esperança é «uma virtude que nunca desilude: se tiveres espe-
rança nunca ficarás desiludido», disse o Papa Francisco. É uma virtude que num poema do grande escritor católico francês Charles Peguy,
surpreende até o próprio Deus, porque o autor lhe faz dizer: “A fé de que eu mais gosto, diz Deus, é a esperança. Aquilo que me surpreende…
é a esperança”.
Onde podemos encontrar, descobrir, tocar com a mão os frutos da Incarnação, do Natal de há mais de 2.000 anos e da Vida que nos vem da
Ressurreição do Senhor? Temos motivos de esperança ou a noite escura não nos permite encontrá-los?

O menino tem as mãos vazias, porque o dom de Deus, o dom supremo à humanidade, é Ele. Não um super-homem, mas um ser frágil, pequeno,
indefeso como nós. Para nos dizer: partimos de novo disto, partimos de novo da ternura. Olhemo-nos nos olhos e redescubramos a vida idên-
tica que pulsa em nós. Aos olhos de um certo mundo pode parecer uma coisa ridícula, desprezível, descartável, mas nós sabemos que pos-
suímos uma força que pode dissipar as trevas. Jesus é a luzinha que nos foi confiada.

Agora compete-nos a nós.
Um belo presente tem valor se o usares! Como com todos os presentes, há um modo de “reciclar” o presente de Deus: dando de novo a vida!
E sem dúvida é assim: frente a tanta noite, há também tanta vida. A vida que Maria de Nazaré nos traz no seu filho recém-nascido e a vida de
tantos meninos que as suas mães, com imenso amor, fazem nascer, em nome de Deus. A vida de tanta generosidade anónima de milhões de
pessoas que todos os dias se voltam para o próximo, para os pobres, para os idosos sós. A vida é aquela que é dada por tantas pessoas anó-
nimas que lutam silenciosamente contra tanta obscuridade e pessimismo. A vida, parece-me, é a que é semeada todos os dias em milhares
e milhares de presenças salesianas no mundo, onde um gesto, um sorriso, um pedaço de pão ou um prato de arroz, um momento de encon-
tro semeia luz e esperança. Tudo isto, creio eu, é fruto do Natal, da Incarnação do Filho de Deus, da Ressurreição e do Deus da Vida que tem
sempre a última palavra.

Pe. Ángel Fernández Artime
Reitor-Mor
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Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos
os ex-alunos e amigos de Dom Bosco

do mundo todo

Caros Ex-alunos e Amigos de Dom Bosco,

Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos os ex-alunos e amigos de Dom Bosco do mundo todo, especialmente aos leitores do Exallievi Newsflash!
O Natal é uma época especial do ano em que nos lembramos do nascimento do menino Jesus. Que todos nós abramos nossos corações aos
valores cristãos que são abraçados por nossa organização – Vida, Liberdade e Verdade. Esta época do ano nos ajuda a refletir como sendo
ex-alunos e amigos de Dom Bosco estamos promovendo esses valores no local de trabalho, em nossas famílias e na comunidade a que per-
tencemos.

Como ex-alunos e amigos de Dom Bosco, é nosso papel promover a solidariedade na ação, especialmente com os jovens no espírito salesiano.
No Plano Estratégico, priorizamos nossos objetivos estratégicos para focar no caminhar juntos (sinodalidade), missão, espiritualidade e so-
lidariedade. Essas quatro dimensões são o nosso foco que nos guiará nos próximos anos.
Quando chegamos ao final do ano, tendemos a refletir sobre o ano que passou, avaliar nosso presente e planejar o futuro.
Como organização, estamos passando por um processo no qual nos perguntamos: que tipo de ex-aluno e amigo de Dom Bosco queremos ser
para o século XXI? Estamos vivendo em um mundo em mudança. A mudança está acontecendo ao nosso redor o tempo todo e, como organi-
zação, também precisamos mudar para sermos eficazes no mundo em que vivemos. A mudança é um desafio. Os desafios nos ajudarão a cre-
scer.

Caminhemos juntos para abraçar as mudanças que são necessárias, mas garantir os princípios orientadores e os valores que herdamos. Con-
vido todos a se juntarem a nós em nossa jornada juntos e contribuir para a renovação de nossa organização mundial.
O Natal é uma época de doação – uma época em que mostramos solidariedade às pessoas necessitadas.
Como ex-alunos e amigos de Dom Bosco, é nossa responsabilidade apoiar as crianças e os jovens. Quando Dom Bosco falou com Carlo Ga-
stini sobre a formação da associação, Dom Bosco pediu a Gastini que os ex-alunos ajudassem os jovens na obra salesiana.

Durante este ano, a Confederação Mundial trabalhou em três projetos sociais: ajudar os órfãos ucranianos que vivem nas casas salesianas,
ajudar uma escola salesiana no Haiti a instalar um novo laboratório de informática e ajudar crianças pobres de rua no Burundi.
São muitas as Federações e os Sindicatos Locais que se aproximam das crianças e dos jovens através de vários projetos de solidariedade.
O Natal é uma época em que renovamos as nossas energias para nos empenharmos em apoiar o trabalho com os jovens que Dom Bosco nos
pede.

Desejo a você e sua família um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Cumprimentos

Bryan Magro
Presidente Mundial
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Comemoramos o Natal todo dia 25 de dezembro do ano, lembramos do aniversário de Jesus? Lembramos de um evento histórico importante
para nós? Recordamos um ato de amor de um Deus feito homem para mostrar o seu grande amor pela humanidade? Não apenas isso! O que
é o Natal? O nascimento de Jesus! é a novidade que nos permite renascer a cada ano, para encontrar Ele a força para enfrentar cada prova.
Sim, porque o seu nascimento é para nós, para cada um de nós... «Hoje vos nasceu um Salvador» (Lc 2, 11). (Homilia do Papa Francisco 2020).
Os pastores são os primeiros destinatários da Boa Nova, o anjo lhes diz: “Não tenham medo: eis que vos anuncio uma grande alegria, que será
para todo o povo: hoje, na cidade de Davi, um Salvador foi nasceu para vós, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2,10-11). O menino Jesus teve seu pri-
meiro contato com os pastores que vêm vê-lo após receberem o anúncio dos anjos. A imagem do pastor é muito amada por Jesus. Muitas
vezes ele o usou em seus ensinamentos para as pessoas, ele falou de si mesmo como o Bom Pastor: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá
a vida pelas ovelhas”. (Jo 10:11).

Dom Bosco também se inspirou na Boa Pastora no sonho de 9 anos, ela é dada a João Bosco como mestra de seu Sistema Preventivo. O Si-
stema Preventivo é uma metodologia do “bem”: isto é, um amor visível e familiar que sabe provocar uma resposta de amor e criar um clima
e um ambiente de amor-bondade. Todos nós somos chamados a ser pastores dos jovens pobres e necessitados que nos rodeiam, ajudando-
nos a viver como Dom Bosco esperava: “onde quer que estejais, mostrai-vos sempre bons cristãos e bons homens...”.
Naquela noite, os pastores eram os convidados do Natal. Eles foram sem demora e simplesmente descobriram o sinal que o anjo lhes havia
indicado: “Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura” (Lc 2,12).
Este é o sinal de todos os tempos para encontrar Jesus. Não só então, mas também hoje. Se queremos celebrar o verdadeiro Natal, con-
templemos este sinal: a frágil simplicidade de um pequenino recém-nascido. Deus vem ao mundo pequeno. Sua grandeza é oferecida na pe-
quenez. Deus está tão apaixonado pela nossa pequenez que Ele mesmo se faz pequeno para nos encontrar.

Temos uma perspectiva divina para ver Seu plano nas pequenas coisas? Podemos aceitar este plano de Deus? Este é o desafio do Natal: Deus
se revela, mas os homens não o compreendem. Ele se faz pequeno aos olhos do mundo e nós continuamos buscando a grandeza segundo o
mundo, Deus se abaixa e nós queremos subir, Deus busca a humildade e nós fingimos aparecer, Deus busca pastores, os invisíveis; busca-
mos visibilidade, buscamos ser vistos. Deus não busca força e poder, pede ternura e pequenez interior. (Papa Francisco).
Deus quer entrar nas pequenas coisas da nossa vida, quer encarnar e habitar as realidades de cada dia, os gestos simples, as boas palavras
que dizemos em casa, na família, na escola, no trabalho. Jesus nos convida a valorizar e redescobrir as pequenas coisas da vida.
Na Estréia do Reitor-Mor para o próximo ano, ele nos recorda a receita de santidade que Dom Bosco deu a Domingos Sávio:
- Primeiro: alegria. Aquilo que te perturba e tira a tua paz não agrada ao Senhor. Jogue fora.
- Segundo: seus deveres de estudo e oração. Atenção na escola, empenho no estudo, rezar de bom grado quando for convidado a fazê-lo.
- Terceiro: faça o bem aos outros. Ajude seus colegas quando eles precisarem, mesmo que isso lhe custe algum trabalho e esforço.
Todo um programa de como ser fermento no pequeno espaço onde Deus nos plantou.
Com este fermento preparemos um bom pão para esta humanidade que tem fome de caridade, de justiça e de paz.

Feliz Natal a todos!

Dominic Nguyen Duc Nam SDB

Ser um bom pastor para os jovens
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DOM BOSCO:
"Cuide dos jovens antes que eles

cuidem de você"

Caros Ex-alunos e Amigos 

A educação é o problema número um nas sociedades modernas. As gerações mais velhas reclamam de uma educação excessivamente re-
stritiva, e isso é parcialmente verdade. Mas as novas gerações padecem de uma educação demasiado libertária, sem freios nem limites.

Numa sociedade materialista como a nossa, em que tudo parece ter-se tornado permissível, em vez de chamar os jovens a comportamen-
tos autênticos, vividos também na renúncia e no sacrifício, só lhes oferecemos “ideais sociais” ou “valores humanos” superficiais. Em vez de
tais sonhos e ideais, há muita solidão ao redor, exceto por acrobacias mundanas que deixam um gosto amargo na boca.
Não é fácil ser jovem hoje? Recordamos a intuição original de Dom Bosco nas palavras que pronunciou em Paris durante a sua visita triun-
fal em 1883: «Cuida dos jovens, antes que eles cuidem de ti».

Esse convite também é repetido sempre por padre Ángel Fernández Artime, Reitor-Mor e décimo sucessor de Dom Bosco, em cada visita aos
numerosos Institutos e Casas Salesianas espalhados pelo mundo: «Considero o trabalho com os jovens uma experiência revigorante e en-
corajadora. Os jovens são frequentemente criticados, mas entre eles há muita boa vontade, generosidade, vontade de partilhar experiências
e saberes. De nossa parte, devemos ajudá-los a direcionar corretamente suas forças e estimular a solidariedade».

Como ex-alunos de Dom Bosco temos uma contribuição específica a dar: acreditar na juventude, apostar na educação, promover o Sistema
Preventivo, convencidos de que a escolha de Dom Bosco para enfrentar os problemas sociais não é apenas a mais acertada, mas também a
mais eficaz. Os jovens têm dentro de si o contágio do entusiasmo, da vitalidade, do otimismo. Eles são os verdadeiros protagonistas do tão
esperado “futuro”, que devemos reconhecer como “já presente entre nós”, precisamente nas terras mais provadas pelo sofrimento, pela in-
justiça, pelo abuso de poder, por toda forma de opressão. E nossos pensamentos, obedientemente, vão para a Ucrânia. Para a guerra em curso.
À extrema ganância da Rússia pelo poder imperial.

Quando o Papa Francisco (ex-aluno de Dom Bosco, recordemos!) começou a insinuar uma “terceira guerra mundial em pedaços”, não foi uma
exterioridade ocasional.

Pronunciado pela primeira vez em 18 de agosto de 2014, em uma conversa com jornalistas a bordo do avião que o levava de Seul para Roma.
Lemos no jornal “Limes” (página 29 de fevereiro de 2016, de Virginio Ilari) que a frase foi repetida no dia 13 no Santuário italiano de Redipu-
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glia. Novamente, em 6 de junho de 2015 em seu discurso no estádio de Sarajevo, em 14 de novembro comemorando o massacre de Paris na
TV2000 e em 15 de dezembro para o Dia da Paz. Então, vamos arregaçar as mangas e recomeçar a partir de hoje! São Filipe Neri encorajava
gritando: «Não é hora de dormir; O paraíso não é feito para gente de poltrona! Lançai-vos em Deus, lançai-vos em Deus! E saiba que se Ele
quiser algo de você, Ele o tornará capaz daquilo que Ele lhe pedir».
É precisamente em favor da população ucraniana que se destaca a obra caritativa dos Salesianos. Com os jovens na linha da frente. Confir-
mando que Dom Bosco encontrou os jovens como eles eram e os ajudou a se tornarem o que deveriam ser. Mas acrescentou: «Faça o bem
sem aparecer. A violeta está escondida, mas é conhecida e encontrada pelo seu perfume...».

Se toda a educação salesiana é orientada para a formação de “honestos cidadãos e bons cristãos”, isto significa que a identidade e a mis-
são dos Ex-alunos de Dom Bosco se encontram neste par. Não somos ilhas, ou se o somos, devemos ser pontos de atracação e partida, não
recifes inacessíveis. É precisamente o Santo Natal que representa o nó vivo do tempo, marcando um antes e um depois para toda a humani-
dade. Sobre o “nascimento de Jesus Cristo” verdadeiro e historicamente determinado, não apenas os cristãos concordam, mas também a
maioria dos não-crentes. Enquanto todos, ao narrar a história, dizem “antes de Cristo” ou “depois de Cristo”.

É difícil falar do Natal tal como é vivido hoje e ver o que restou da antiga festa e o que foi modificado para se adaptar à mudança dos tem-
pos. Acima de tudo, é complicado captar o verdadeiro significado desta festa: um grande momento de promoção comercial ou um encontro
humano, ou uma intensa revisitação do mistério religioso?
A mensagem de Natal não é uma ideologia, não é uma palavra de ordem. É dirigido a todos e dirigido ao mais profundo do coração. Aceitar o
Natal significa não rejeitar o convite à paz, ao bem que dele desce. Significa redescobrir-nos em Deus filhos do mesmo Pai e em Cristo ir-
mãos do Filho de Deus. Recuperar o Natal implica uma pausa no burburinho e na alienação de nosso mundo convulsivo. Uma pausa para re-
flexão para todos.

Quero expressar um desejo especial: que neste Natal quebre as cadeias da guerra e da solidão. Que a paz recém-encontrada traga sereni-
dade e permita que nos sintamos menos sozinhos.

Feliz Natal a todos!

Pierluigi Lazzarini
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«Nunca um presente é mais agradável do que
quando o recebemos de um amigo. As ordens
mais brandas tornam-se ásperas, quando di-
tadas por um coração tirano e cruel; e são-nos
gratíssimas quando ditadas pelo amor. Jacob
considerava como realeza a servidão a que se
obrigara por amor.

Muitos cristãos observam os mandamentos
como quem ingere um remédio, mais pelo re-
ceio de morrer em pecado do que pelo desejo
de viver na graça de Deus.

Diversamente, o coração apaixonado ama os
mandamentos, e quanto mais difíceis são, mais
doces e agradáveis lhe parecem, porque assim
agrada mais ao Amado e é maior a honra que
lhe tributa».56

É uma questão de amar a vontade de Deus, de
colocá-la em prática, de encontrar na oração
o melhor apoio para cumpri-la.

A chave dessa espiritualidade está em recor-
rermos à oração para estar com quem sabe-
mos que nos ama, para fazer coincidir o
batimento do nosso coração com o do Mestre,
como o discípulo amado, para contemplar, pois
orar não é pensar muito, mas amar muito; e
repousar n'Ele, como forma de recuperar e en-
contrar forças para continuar a amar.

A caridade como medida da nossa oração

A caridade é a medida da nossa oração, porque
o nosso amor a Deus se manifesta no amor ao
próximo. É a "oração da vida", tão importante
para São Francisco de Sales.57

Consiste em realizar todas as nossas ativida-
des no amor e pelo amor de Deus, de tal forma
que toda a nossa vida se torne uma oração
contínua.
Quem faz obras de caridade, visita os enfer-
mos, ajuda no pátio, dá tempo aos outros para
os escutar, acolhe os necessitados... está re-

zando. Os compromissos e as ocupações não
devem impedir a união com Deus, e quem pra-
tica esta forma de oração não corre o risco
de se esquecer de Deus. Quando duas pessoas
se amam – conclui Francisco de Sales – os
seus pensamentos sempre se dirigem um para
o outro.

Podemos reconhecer os meios simples que ele
propõe para chegar à união com Deus – tema
tão caro à nossa espiritualidade de filhos e fil-
has de Dom Bosco – precisamente nas práti-
cas de piedade que Dom Bosco propunha aos
seus meninos e aos seus primeiros salesianos.

Aos que se ocupam das coisas temporais, ele
aconselha encontrar momentos, mesmo que
muito curtos, de recolhimento para unir o co-
ração a Deus com breves aspirações, jacula-
tórias e bons pensamentos, ou tomar
consciência de Deus em nosso espírito.

Mesmo em meio a conversas ou atividades, po-
demos estar sempre na presença de Deus.
Dessa forma, a verdadeira oração não negli-
gencia as obrigações do dia a dia.

Quem experimentou tudo isso reconhece que
Francisco de Sales vivia o que aconselhava e
ensinava aos outros. Tudo que ele fazia, fazia-
o para Deus e em Deus.

Ele considerava essa "oração ativa" melhor do
que as outras. Quando estava sobrecarregado
de trabalhos e compromissos, quase não de-

dicava tempo à oração formal: «sua vida era
uma oração contínua».58

Na Introdução à vida devota, Francisco de
Sales apresenta os graus da oração, seguindo
de perto o exemplo de Santa Teresa de Jesus
(oração vocal, mental, contemplativa e de quie-
tude).

Para a nossa prática diária, valeria a pena
aprofundar o valor da meditação para Franci-
sco de Sales. Ele considera que assim como se
dá corda num relógio para não parar, também
a oração e o tempo dedicado ao Senhor na me-
ditação e no exame de consciência, e em ou-
tras práticas de piedade, mantêm vivo o nosso
zelo, o nosso ardor apostólico e o nosso de-
sejo de pertencer a Deus.

Convém encontrar momentos para se retirar
no próprio coração, longe da agitação e do ati-
vismo, e conversar de coração a coração com
Deus.

«Não há relógio, por melhor que seja, a que não
se precise dar corda de vez em quando e que
não seja necessário consertar e limpar perio-
dicamente; e é necessário às vezes passar óleo
nas rodas, para que os movimentos se façam
mais suavemente e elas não criem tanta fer-
rugem. E todo aquele que cuida bem do seu co-

56 Ibid., VIII, 5.
57 Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 160.

58 Cf. M. WIRTH, San Francesco di Sales, 160. Em nota, Wirth
faz referência a este fato na carta da Madre de Chan-
tal a Dom Jean de Saint-François, in JEANNE-FRANÇOISE
FRÉMYOT DE CHANTAL, Correspondance, t. II, 305.

ESTREIA 2022

«FAZEI TUDO POR AMOR, NADA POR FORÇA»
(São Francisco de Sales)

No quarto centenário da morte de São Francisco de Sales, dois gigantes que se sucedem no carisma salesiano
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se a Maria, como os discípulos, para receber a
fonte da unidade, o Espírito Santo.

«Honra, venera e respeita de modo especia-
líssimo a Santíssima e Excelsa Virgem Maria,
que, como Mãe de Jesus Cristo, nosso irmão,
é também indubitavelmente a nossa Mãe.
Recorramos a ela e, como seus filhinhos, lan-
cemo-nos a seus pés e aos seus braços com

perfeita confiança, em todos os momentos e
em todos os acontecimentos. Invoquemos a
esta Mãe tão santa e boa; imploremos o seu
amor materno; tenhamos para com essa Mãe
um coração de filho e esforcemo-nos por imi-
tar as suas virtudes».62

Além disso, a figura de Maria, modelo de todas
as virtudes, apresentada como "revestida de
Cristo", percorre o caminho da humildade
como o seu Filho, com total dependência de
Deus, disponível a Ele, recebendo abundante-
mente a generosidade de Deus.

Quando canta no seu Magnificat a humildade
da serva, é porque atraiu o olhar de Deus.

Enfim, a característica salesiana de devoção à
Virgem, nossa mãe e guia, corresponde à con-
fiança que Dom Bosco depositou em Maria
como Consoladora, Imaculada e Auxiliadora de
todos os irmãos do seu Filho.

Ela colabora no desígnio de salvação de Deus
e, nas palavras de Francisco de Sales, Deus
«fez Maria passar por todos os estados de
vida, para que todos pudessem encontrar nela
o que precisam para viver adequadamente o
próprio estado de vida».63

Nela vemos o que Deus está disposto a fazer

ração lhe deve dar corda, por assim dizer, de
manhã e à noite (para isso servem os exercí-
cios indicados), e observar-lhe sempre os mo-
vimentos, para poder regulá-lo bem.

É necessário que ao menos uma vez ao ano ele
examine minuciosa e cuidadosamente as suas
disposições, para reparar as faltas que se po-
derão ter intrometido, renová-las inteiramente
e procurar premunir-se quanto possível com a
unção da graça que recebe na confissão e na
comunhão.

Este exercício, Filoteia, há de reparar as tuas
forças debilitadas pelo tempo, há de reanimar
o fervor de tua alma, há de fazer reviver as
tuas boas resoluções e reflorescer em ti todas
as virtudes».59

Quando o processo é autêntico, a oração leva
à ação e vice-versa. O valor adicional é que a
oração é praticada com simplicidade e com a
renúncia do "nada pedir, nada recusar", o que
ajuda a purificar as motivações da sequela,
permite-nos ser guiados por Deus e propor-
ciona-nos uma autêntica liberdade.

Maria, a mãe de Jesus. Dirijamo-nos a esta
Mãe, invocando o seu amor materno.

Farei apenas uma referência breve e concisa,
desejando enfatizar, contudo, que o cresci-
mento humano na fé também encontra um mo-
delo em Maria, a mãe de Jesus.60

São Francisco de Sales dizia que a Obra da Vi-
sitação, fundada com Joana de Chantal, teria
como símbolo um coração trespassado por
duas flechas, coroado por uma cruz, rodeado
por uma coroa de espinhos e com os sagrados
nomes de Jesus e Maria incisos nele.

Maria aparece na teologia de Francisco de
Sales de forma semelhante ao que será a teo-
logia do Concílio Vaticano II. Maria está no co-
ração da Igreja.

E a sua missão é atrair e conduzir todos ao seu
Filho.61

Por isso Francisco de Sales incentiva a unir-

com o seu amor, quando encontra corações di-
sponíveis como o de Maria. Esvaziando-se, ela
recebe a plenitude de Deus.

Permanecendo à disposição de Deus, Ele é
capaz de realizar grandes coisas n'Ela.

A contemplação de Maria, com a sua vida e o
seu sim a Deus, convida-nos a abrir-nos ao
amor de Deus, na consciência de que o coração
de Jesus, desde a árvore da cruz, nos con-
templa e nos ama.

Em Maria vemos realizado o verdadeiro destino
do nosso coração, o coração de Deus.

Francisco de Sales, um humanista cristão
que comunica Deus

Há outra característica de Francisco de Sales
que, talvez, o torne mais conhecido nos círcu-
los culturais do nosso mundo: ele é o Patrono
dos jornalistas.

Numa época em que a comunicação se realiza
de tantos modos, com suas vantagens e seus
defeitos inegáveis, Francisco de Sales destaca-
se pelo valor que dignifica a profissão jornalí-
stica: a busca e a difusão da verdade.

Quando o Papa Pio XI, em 1923, declarou Fran-
cisco de Sales Patrono dos jornalistas,64 indi-
cou suas principais características como
comunicador.
O seu itinerário amável de santidade mostrou
aos outros, através dos seus escritos, o ca-
minho seguro e simples da perfeição cristã.

Mostrar, como fez Francisco de Sales, que a
santidade é para todos e perfeitamente com-
patível com todos as profissões e condições
da vida civil, implica também em saber comu-
nicar os conteúdos da fé e da religião numa lin-
guagem simples, compreensível e agradável.

Esta é a virtude e a característica salesiana da
comunicação da verdade, com todos os meios
possíveis, para que o anúncio chegue a todos e
ajude a todos a compreenderem a mensagem
que se quer transmitir.

59 Cf. Introdução à vida devota, o.c. V, 1.
60 EUNAN MCDONNELL, God Desires You, p. 127-135.
61 Cf. OEA XXVI, 266. Citado in EUNAN MCDONNELL, God Desi-
res You, p. 128.

62 Introdução à vida devota, II, 16.
63 OEA IX, 342. Citado in EUNAN MCDONNELL, God Desires You,
p. 134.
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64 PIO XI, Carta encíclica Rerum Omnium Perturbationem,
sobre São Francisco de Sales, 26 de janeiro de 1923.
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O desejo de comunicar a verdade do Evangelho,
enquanto não tinha um púlpito para transmitir
as suas catequeses ao povo de Deus, que lhe
fora confiado como seu pastor, foi acompan-
hado de uma criatividade e originalidade sem
par, como os folhetos que colocava em luga-
res públicos ou debaixo das portas. Ele, então,
se fazia presente com este modo simples, gra-
tuito e acessível.

Pio XI, na encíclica do terceiro centenário da
morte de Francisco de Sales, enuncia os prin-
cípios fundamentais, ainda atuais e dignos de
consideração como modelo de conduta ínte-
gra, profissional e honesta.

«Mas gostaríamos que destas solenes ocor-
rências [terceiro centenário da morte de Fran-
cisco de Sales] a principal vantagem fosse
retratada por todos aqueles católicos que, com
a publicação de jornais ou outros escritos, ilu-
stram, promovem e defendem a doutrina cri-
stã.

É necessário que, em suas ponderações, eles
imitem e mantenham a energia, unida à mode-
ração e à caridade, próprias de Francisco. De
fato, pelo seu exemplo, ele lhes ensina clara-
mente a conduta a seguir.

Em primeiro lugar, devem estudar com a má-
xima diligência e chegar, tanto quanto possí-
vel, a adquirir a doutrina católica; cuidem-se
de não faltar à verdade, nem, a pretexto de evi-
tar a ofensa dos adversários, mitigá-la ou
ocultá-la; cuidem da mesma forma e elegância
de dizer, e procurem expressar os pensamen-
tos com perspicácia [clareza, transparência,
inteligibilidade] e elegância do discurso, para
que o leitor se delicie com a verdade. Se for o
caso de lutar contra os adversários, saibam,
sim, refutar os erros e resistir à improbidade
dos perversos, mas de modo a dar a conhecer
que são animados pela justiça e sobretudo mo-
vidos pela caridade. E como não consta que o
Sales foi dado como Patrono dos escritores
católicos com um documento público e solene
desta Sé Apostólica, Nós, aproveitando esta
ocasião auspiciosa, com certo conhecimento e
com deliberação amadurecida, com a Nosso
autoridade apostólica damos ou confirmamos,
e declaramos, através desta Carta Encíclica,
São Francisco de Sales, bispo de Genebra e
Doutor da Igreja, o Celeste patrono de todos
eles, não obstante qualquer coisa em contrá-

rio».65 Temos aqui um precioso compromisso
com a verdade e a sua difusão, com o estilo
salesiano de bondade e doçura, com o seu sim-
ples anúncio, com a justa intenção de fazer
chegar a todos o anúncio da verdade, sempre
buscando o bem das pessoas.

O anúncio e a proclamação da fé, além do que
acabamos de dizer, envolvem outro aspecto
importante a ser levado em consideração, por-
que Francisco de Sales foi fiel a ele.

Como bispo de Genebra, ele sempre se preo-
cupou com a evangelização do povo de Deus e,
sobretudo, com a catequese. Como família de
Dom Bosco não podemos perder este valor ca-
rismático.

Comunicar a mensagem do Evangelho para que
ela seja vivida faz parte do nosso carisma. A
Congregação Salesiana, a Família Salesiana,
nasceram de um simples catecismo.66

A Igreja estabeleceu recentemente o ministé-
rio do catequista,67 sendo-nos oferecida, tam-
bém, uma magnífica oportunidade de
revitalizar a nossa dimensão evangelizadora
nessas perspectivas.
Não esqueçamos que Dom Bosco, com os
meios disponíveis na época, publicou 318 obras
ao longo de 40 anos, porque, como Francisco
de Sales, estava convencido de que uma boa
palavra ou uma rica leitura podiam fazer um
grande bem.

Todos os esforços nada significavam para ele,
a fim de obter o bem e a salvação de uma pes-
soa.
Enfim, Francisco de Sales sempre quis chegar
a todos e anunciar a salvação e a libertação
que o Amor de Deus oferece.

Isso se tornou realidade no seu exercício pes-
soal de amabilidade e no seu zelo pastoral, indo
visitar, encontrar, buscar e encorajar as pes-
soas de várias maneiras.

A fundação da Ordem da Visitação, juntamente
com Joana de Chantal, fala-nos, na linguagem
da época, da "Igreja em saída", proposta pelo
Papa Francisco, que vai ao encontro de quem
deseja ouvir a mensagem de Jesus.

A imagem de Dom Bosco que visita os seus me-
ninos durante a semana nos locais de trabalho,
a imagem de Francisco de Sales que visita os
seus paroquianos e deixa à porta das suas
casas uma mensagem de fé e de amor a Deus,
a imagem inspiradora da Virgem Maria que vi-
sita a sua parente Isabel, deve encorajar-nos
e entusiasmar-nos, e quase desafiar-nos.

Conclusão

Nós também, como Família Salesiana, devemos
explicitar o "carisma da visitação" como de-
sejo do coração de anunciar, sem esperar que
sejam os outros a virem até nós, indo a am-
bientes e lugares habitados por muitas pes-
soas às quais uma palavra gentil, um encontro,
um olhar cheio de respeito pode abrir seus ho-
rizontes a uma vida melhor.

Em suma, ir ao encontro dos jovens, aonde e
como quer que estejam, continua a ser o nosso
traço mais distintivo, que confirma o desejo de
Dom Bosco de amar o que os jovens amam
para que amem o que amamos, difundindo o
espírito salesiano, a nossa "opção Valdocco",
aonde quer que nos leve o desejo de estar com
os jovens, vivendo o verdadeiro "sacramento
salesiano da presença", e o compromisso de
fazer "pequenos exercícios de caridade". 
Assim nascemos e assim queremos seguir
Dom Bosco, que encontrou em Francisco de
Sales um modelo e uma alma gêmea.

O aniversário que celebramos neste ano ajude-
nos a continuar a crescer na dedicação aos jo-
vens pobres e abandonados com o carisma
salesiano de Dom Bosco impregnado do espí-
rito de São Francisco de Sales.

Roma, 1º de janeiro de 2022.

P. Ángel Fernández Artime
Reitor-Mor

65 PIO XI, Carta encíclica Rerum Omnium Perturbationem,
26 de janeiro 1923. Os cursivos são meus.

66 O encontro com Bartolomeu Garelli na Igreja de San
Francisco de Assis, em 8 de dezembro de 1841. «[…] le-
vantei-me e fiz o sinal da cruz para começar; meu aluno
não o fez porque não sabia. Naquela primeira aula pro-
curei ensinar-lhe a fazer o sinal da cruz e a conhecer
Deus Criador e o fim por que nos criou. […] Essa é a ori-
gem do nosso Oratório, que, abençoado por Deus, teve
um desenvolvimento que então eu não podia imaginar».
Cf. J. Bosco, Memórias do Oratório de S. Francisco de
Sales de 1815 a 1855, in Istituto Storico Salesiano, Fon-
tes Salesianas. 1. Dom Bosco e a sua obra. Coletânea
antológica, EDB, Brasília 2014 pp. 1316.

67 Cf. FRANCISCO, Carta apostólica na forma de motu proprio
"Antiquum ministerium" com que se institui o ministé-
rio de catequista, Roma 10 de maio de 2021.
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PARA RELER e REFLETIR, PARA
DEIXAR-SE REPOUSAR NO CORAÇÃO

Termino este comentário sobre a Estreia 2022
reportando algumas reflexões de São Franci-
sco de Sales, de Dom Bosco, do Papa Francisco
e também com um texto meu.

São escolhidos para ajudar a reler e refletir
sobre a Estreia e para que, ao deixá-los re-
pousar no coração, deem fruto em nossa vida.

• A caridade e a doçura de São Francisco de
Sales me guiem em tudo.

• «Nada por força» é uma bela proposta, um
convite a fazer dela uma regra preciosa da
vida pessoal.

• Bispo tridentino, promotor da reforma cató-
lica, educado na luta contra a tibieza da fé,
escolheu o caminho do coração e não o da
força. E nada mais fez do que contemplar e
viver a atitude de Deus.

• Deus age com força, não para forçar ou coa-
gir, mas para atrair o coração, não para vio-
lentar, mas por amar a nossa liberdade.

• Deus, como gostava de dizer Francisco de
Sales, atrai-nos a si com a sua amável ini-
ciativa, ora como vocação ou chamado, ora
como a voz de um amigo, como inspiração ou
convite, ora como uma "prevenção" porque
sempre se antecipa. Deus não se impõe: bate
à nossa porta e espera que lhe abramos.

• Não aceitamos que a educação possa ser
feita sem um respeito sagrado à liberdade de
cada pessoa. Onde a liberdade da pessoa não
é respeitada, Deus não está presente.

• A força da atração de Deus, poderosa, mas
não violenta, está na doçura da sua atração.

• A mística salesiana, o amor a Deus de que
falamos, longe de excluir o amor aos outros,
o exige.

• o ser humano, o jovem, cada pessoa, nós
todos, trazemos inscrito em nosso ser a ne-
cessidade de Deus, o desejo de Deus, "a no-
stalgia de Deus".

• Deus está presente e se faz presente a cada

pessoa nos momentos de sua vida que só
Deus mesmo escolhe e da maneira que só
Deus conhece.

• Tanto Francisco de Sales como Dom Bosco
fazem da vida quotidiana uma expressão do
amor de Deus, que é recebido e também cor-
respondido. Nossos santos quiseram aproxi-
mar a relação com Deus da vida e a vida à
relação com Deus.
Trata-se da proposta da «santidade da porta
ao lado» ou da «classe média da santidade»
da qual o Papa Francisco fala com tanto ca-
rinho. «Gosto de ver a santidade no povo pa-
ciente de Deus: nos pais que criam os seus
filhos com tanto amor, nos homens e mulhe-
res que trabalham a fim de trazer o pão para
casa, nos doentes, nas consagradas idosas
que continuam a sorrir.
Nesta constância de continuar a caminhar
dia após dia, vejo a santidade da Igreja mili-
tante. Esta é muitas vezes a santidade «ao
pé da porta«, daqueles que vivem perto de
nós e são um reflexo da presença de Deus, ou
– por outras palavras – da «classe média da
santidade».

.• Deus não nos ama porque somos bons, mas
porque Ele é bom.

• A realização da vontade de Deus não se dá
com sentimentos de «indignidade«, mas com
a esperança na misericórdia e na bondade
de Deus Este é o otimismo salesiano.

• Francisco de Sales responde ao amor de
Deus com o amor.

• Eu te amarei, ó Senhor, pelo menos nesta
vida, se não me for dado amar-te na vida
eterna; pelo menos te amarei aqui, ó Deus, e
sempre esperarei na tua misericórdia.

• A crise de Francisco de Sales revelou a parte
mais profunda do seu ser: um coração apai-
xonado por Deus.

• A convicção de que o amor de Deus não se
baseia em sentir-se bem, mas em fazer a
vontade de Deus Pai, está no centro da espi-
ritualidade de Francisco de Sales e deve ser
modelo para toda a família de Dom Bosco.

• Fazer um caminho das consolações de Deus
ao Deus das consolações, do entusiasmo ao

amor verdadeiro.

• Passar do apaixonar-se ao verdadeiro amor
pelos outros.

• Fazer tudo por amor, nada por temor, porque
é a misericórdia de Deus e não os nossos
méritos que nos leva a amar.

• Santo Agostinho dizia que «o nosso coração
está inquieto enquanto não repousar em ti».
Seguindo o pensamento de Francisco de
Sales, poderíamos dizer com von Balthasar:
«o teu coração [ó Deus] enquanto não re-
pousarmos em ti, e tempo e eternidade sub-
merjam um no outro».

• Dom Bosco quer que o amor por Cristo nos
conduza ao amor pelos jovens, característica
salesiana da nossa vida e desafio permanente
para a Família de Dom Bosco hoje e sempre.

• A sua vida de oração é a sua história pessoal
do amor a Deus.

• Para Francisco de Sales, a oração como co-
municação com Deus é o coração do homem
que fala ao coração do Senhor. É a forma de
oração da espiritualidade encarnada.

• A oração permite-nos encontrar este cora-
ção de Deus e conformar o nosso coração ao
dele.

• A caridade é a medida da nossa oração, por-
que o nosso amor a Deus se manifesta no
amor ao próximo.

• Esta é a «oração da vida»: realizar todas as
nossas atividades no amor e pelo amor de
Deus, de tal forma que toda a nossa vida se
torne uma oração contínua.

• Convém encontrar momentos para se retirar
no próprio coração, longe da agitação e do
ativismo, e conversar de coração a coração
com Deus.

• Nela [Maria) vemos o que Deus está disposto
a fazer com o seu amor, quando encontra co-
rações disponíveis como os de Maria. Esva-
ziando-se, recebe a plenitude de Deus.
Estando à disposição de Deus, Ele é capaz de
realizar grandes coisas n'Ela.
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“COMO FERMENTO NELLA FAMÍLIA HUMANA HOJE.
A dimensão laical da Família de Dom Bosco”

de ontem e de hoje, a serviço dos jovens
de todo o mundo.
A proposta da ilustração se inspira na di-
mensão afetiva e familiar que uniu Dom
Bosco e Mamãe Margarida aos meninos
acolhidos no Oratório de Valdocco.

Ao apresentar o cartaz por ele projetado,
o artista também explicou os detalhes e os
significados da ilustração:

«Representa, alegoricamente, a coragem
humilde e amorosa com que, apesar dos
recursos limitados, foi construída uma
Casa, onde a ligação filial com o Fundador,
o amor e a fé em Deus, a confiança mútua,
a fraternidade e a alegria, foram terrenos
férteis para uma comunidade que nunca
parou de crescer. A simplicidade da comida
preparada, em primeiro plano, e a austeri-
dade dos que servem à mesa, à direita da

imagem, evocam o milagre dos cinco pães
e dos dois peixes.
Na imagem, Dom Bosco, Pai e Mestre, con-
duz e organiza os jovens, que têm fome e
precisam de um pastor que os apoie na
busca do dom da solidariedade, do zelo
amoroso pelas pequenas tarefas e pelo pão
compartilhado da autoconsciência, como
um bom fermento que os ajude a crescer e
torne maior e mais saboroso o “pão da Fa-
mília Humana”.

Em segundo plano, as roupas penduradas
para secar, misturando-se com a paisa-
gem e o restante do cenário, simbolizam
todos os que, embora não visíveis, com-
põem essa grande família.
A luz evidenciada na imagem do lado di-
reito, lembra-nos que tudo o que é profun-
damente humano está imbuído pelo brilho
Divino».

Pôster de divulgação da Estreia 2023

(ANS - Roma)

Divulgados hoje, 24 de novembro de 2022,
os dois pôsteres selecionados pelo Reitor-
Mor, P. Ángel Fernández Artime, para ilu-
strar a mensagem da Estreia 2023: “COMO

FERMENTO NELLA FAMÍLIA HUMANA HOJE. A di-
mensão laical da Família de Dom Bosco”.

A escolha de animar a Família Salesiana
com dois cartazes diferentes é, portanto,
renovada para o próximo ano, pois as ilu-
strações são capazes de representar bem
o tema proposto, cada uma realçando di-
ferentes ideias, expressões, estilos.

O primeiro dos dois pôsteres é trabalho do
Sr. Nuno Quaresma, membro do Setor de
Comunicação Social da Inspetoria “Santo
Antônio”, de Portugal, e expressa a auten-
ticidade e vivacidade da Família Salesiana,
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Cem personagens retratam
a Família de Dom Bosco

Pôster de divulgação da Estreia 2023

mas figuras emblemáticas da espirituali-
dade salesiana, mui facilmente reconhecí-
veis: Mamãe Margarida, Madre Mazzarello,
Domingos Sávio, P. Miguel Rua, Laura Vi-
cuña..., bem como o atual Reitor-Mor, a
Madre Geral das FMA, até o mais recente
Salesiano Santo, Irmão Artêmides Zatti.

«Todos eles olham alegremente para a
frente - como Dom Bosco costumava dizer
- e olham o espectador que também faz
parte deste belo projeto, da massa que
cresceu, através do fermento da espiri-
tualidade salesiana e do Sistema Preven-
tivo. Nas cores das roupas e da pele de
cada pessoa, há também a universalidade
do Carisma Salesiano, rico, em sua diver-
sidade, de positividade, de criatividade e –
claro - de Evangelho».
Segundo de la Torre, todos os personagens

expressam plenamente o lema “fermento
na família humana”, que cresceu e conti-
nua a ser alimento para a Família Salesiana
hoje, especialmente quando se detém o
olhar para a diversidade de cada pessoa
representada.

Como destaque, um olhar afetuoso para
crianças, adolescentes, jovens, adultos, ho-
mens e mulheres, missionários e religio-
sos de todo o mundo, que, graças ao zelo
artístico do autor, estão ali retratados,
acompanhados por vários elementos que
expressam a salesianidade.

«Reitero a minha alegria por ser mais uma
vez um dos autores do cartaz da Estreia –
conclui Agustín de la Torre – . Expresso,
por meio da minha arte, a minha felicidade
e gratidão a Dom Bosco».

(ANS – Roma) – 24 Novembro 2022

O segundo desenho desenvolvido como pô-
ster para a Estreia de 2023 apresenta cem
personagens ricos em detalhes e expres-
sões. A obra é de autoria do artista espan-
hol Agustín de la Torre, Salesiano
Cooperador e Professor.

O autor demonstra o forte desejo de refle-
tir em sua obra artística, toda a fecundi-
dade e extensão da Obra de Dom Bosco no
mundo, em comunhão com a proposta do
Reitor-Mor, P. Ángel Fernández Artime, ao
propor o tema para a Estreia 2022: “COMO

FERMENTO NELLA FAMÍLIA HUMANA HOJE. A di-
mensão laical da Família de Dom Bosco”.
O artista explicou que a composição apre-
senta cem personagens diferentes. No
centro está Dom Bosco, rodeado por algu-
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REITOR-MOR

Estados Unidos

JUVENTUDE AMERICANA CONQUISTA O REITOR-MOR:
“Vocês me deixaram uma impressão maravilhosa!”

(ANS – Los Angeles) – 18 novembro 2022

No terceiro dia de visita à Inspetoria dos
Estados Unidos Oeste (SUO), ontem, 17 de
novembro, o Reitor-Mor, P. Ángel Fernán-
dez Artime, aproveitou para conhecer mais
sobre a presença salesiana na região de
Los Angeles.

Os três momentos principais do dia foram
as visitas ao "Saint John Bosco High
School", ao "Don Bosco Tech", em Rose-
mead, e a Eucaristia em honra de Santo Ar-
têmides Zatti, em Bellflower, celebrada
junto com os membros da Família Sale-
siana.

A manhã do P. Á. F. Artime começou na
Concelebração Eucarística presidida por
ele junto com os SDB, os Colaboradores e
Envolvidos leigos na missão salesiana e os
Jovens da Casa "Saint John Bosco High
School": «É algo muito significativo cele-
brar a Eucaristia com todos vocês: é o que
Dom Bosco fazia todos os dias!», disse, na
ocasião, o X Sucessor do Santo dos Jovens.
Em seguida, ao visitar as diversas estru-

turas da mesma obra, o Reitor-Mor dirigiu-
se ao novo ginásio do Instituto recém-re-
formado: diante das arquibancadas
repletas de alunos e funcionários do cen-
tro, o Reitor-Mor recebeu as homenagens
da Comunidade – incluindo um moletom
escolar – e abençoou com ênfase a nova
quadra de basquete. Para inaugurar com
dignidade o ambiente, lançou a primeira
bola na cesta de basquete, realizando o pri-
meiro lance “oficial” do conjunto refor-
mado.

No discurso que fez a todos os presentes,
o P. Fernández Artime disse ter ficado im-
pressionado pela "fraternidade salesiana"
que se sente na comunidade estudantil e
convidou os jovens – eles e elas - a cultivá-
la e preservá-la, mesmo após concluir os
estudos.
O dia do Reitor-Mor prosseguiu com uma
visita ao ‘Don Bosco Tech’, de Rosemead,
onde foi recebido com homenagens pela
comunidade salesiana, pelos funcionários
e professores do Centro e, logo em se-
guida, pela banda estudantil - que tocou al-
gumas famosas músicas de rock
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americano. Mas antes de iniciar as ativida-
des programadas para o Reitor-Mor, todos
participaram de um lanche ao ar livre, ao
fim do qual, começou um longo percurso
de visitas para conhecer os vários labora-
tórios da obra, um liceu e um colégio ma-
sculino, que já ostenta uma longa tradição
e excelentes resultados no ensino das di-
sciplinas técnicas.
Ao conhecê-los, o P. Á. F. Artime demon-
strou grande interesse pelos laboratórios,
pelas matérias ministradas, pelas metodo-
logias utilizadas, mas sobretudo pelos jo-
vens alunos e ex-alunos do Centro,
informando-se acerca do seu presente na
escola e os seus sonhos para o futuro.

Tudo isso serviu de preâmbulo para o mo-
mento do encontro direto com os alunos
do Centro, que ocorreu em duas partes:

- a primeira, mais íntima, na Capela, du-
rante a qual o Reitor-Mor falou aberta-
mente com os jovens e, depois,

- a segunda, mais festiva, no ginásio, com
exibições artísticas e técnicas dos jovens,

e a resposta dada ao violão, pelo X Su-
cessor de Dom Bosco.

Também nesta ocasião, o Reitor-Mor não
deixou de destacar o clima tipicamente sa-
lesiano de alegria que vivenciou, dizendo
que este espírito de família não se aprende
na sala de aula ou no laboratório, mas se
respira nos ambientes que realmente
vivem e levam adiante o espírito e o cari-
sma de Dom Bosco.

No final de sua saudação aos jovens, valo-
rizando-lhes abertamente o entusiasmo, o
espírito acolhedor e a diversidade cultural,
comentou: «Como é a primeira vez que nos
encontramos, não podia imaginar como se-
riam os jovens nos Estados Unidos... A im-
pressão que me deixaram foi
maravilhosa!».

No final do dia o P. Artime presidiu a Euca-
ristia com a Família Salesiana em honra de
Santo Artêmides Zatti, na qual lembrou o
caminho de santificação percorrido pelo
salesiano coadjutor, sob o signo da humil-
dade e da confiança em Maria Auxiliadora.
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Reitor-Mor encontra
jovens adultos em New Rochelle

(ANS – New Rochelle) – 24 novembro 2022

Após ter passado uma manhã com os alu-
nos do “Salesian High School” de New Ro-
chelle e ter visitado os escritórios da
Procuradoria Missionária Salesiana “Sale-
sian Missions”, o P. Ángel Fernandez Ar-
time, Reitor-Mor dos Salesianos, passou a
tarde de ontem, 23 de novembro, na com-
panhia de cerca de trinta jovens, a maio-
ria deles formados em escolas
secundárias salesianas. Em muitas de suas
visitas pelo mundo, o P. Á. F. Artime de-
monstrou satisfação ao constatar quantos
ex-alunos das escolas salesianas retornam
para ensinar. Nesta ocasião também, qua-
tro dos jovens participantes do encontro
formados no liceu salesiano agora lecio-
nam ali.

O P. Ángel quis saber, de cada um dos pre-
sentes, onde e o que estudam. Depois de
ouvir a grande variedade de respostas, ele
mencionou uma conversa que havia tido
com alunos do ensino médio pela manhã e
promoveu o estudo da filosofia. Ele também
disse estar feliz por o grupo “ter clareza
em relação aos seus sonhos” para o fu-
turo, e destacou que vivenciar o carisma
salesiano durante a formação escolar é
uma experiência de vida que não pode ser
aprendida na universidade.

Em suas viagens pelo mundo, o Reitor-Mor
costuma encontrar ex-alunos salesianos
de todos os lugares. Os jovens ex-alunos,
em particular, são entusiastas e criativos
e muitos deles têm como prioridade dar
uma oportunidade aos que estão chegando
depois.
Ao falar deles, o X Sucessor de Dom Bosco
observou que eles são o futuro do carisma

O P. Ángel apreciou as considerações re-
latadas pelos jovens e convidou-os a valo-
rizar o clima de afeto entre professores e
alunos, típico das escolas salesianas, e lan-
çou-lhes o desafio de pensar a vida com
visão de futuro e profundidade.

Ele previu para eles sucesso nos estudos,
nas carreiras e um futuro brilhante. E
acrescentou que algumas questões impor-
tantes nenhuma universidade poderá ava-
liar: responsabilidade, bondade, humildade,
capacidade de ouvir, o que significa “ser
humano”. Estas são as coisas mais impor-
tantes da vida e indicam que tipo de pessoa
somos. «A vida nos testa de maneiras que
a faculdade não pode fazer. Tão importante
quanto o que você aprende na faculdade, a
felicidade na vida depende desses fato-
res», resumiu.
Como prova disso, citou os empresários
que buscam seus futuros empregados nos
institutos salesianos porque procuram as
melhores ‘pessoas’, não somente os mel-
hores técnicos. O Reitor-Mor concluiu con-
vidando todos a cultivar a humanidade,
desenvolver a vida religiosa e investir em
seus valores salesianos.

Questionado por um salesiano sobre que
conselho daria a estes jovens adultos, o P.
Á. F. Artime exortou a prestar atenção ao
que é realmente importante, especialmente
ao relacionamento com os outros e às di-
sposições de seus corações. Ser capaz de
se comunicar com os outros, acrescentou,
é um índice de sucesso; e o grande sucesso
das escolas salesianas é que, ali, os jovens
experimentam a comunicação, a presença,
a liberdade.

P. Mike Mendl SDB

salesiano: milhões de ex-alunos que car-
regam o carisma de Dom Bosco no cora-
ção e o transmitem na vida familiar e social
são o melhor resultado da educação sale-
siana.

O P. Á.F. Artime reiterou a importância de
nunca desistir de difundir os valores sale-
sianos que foram aprendidos nas escolas.
E depois perguntou, aos jovens, o que tra-
ziam da educação salesiana.

Suas respostas paradigmáticas foram:
- A educação vai além da sala de aula. É
sobre começar uma família.
- Criei amizades centradas em Jesus.
- Aprendi a entender diferentes tipos de
pessoas.
- Aprendi a servir os outros.
- Os jovens são fundamentais para a Igreja.
- Eu sou filho único. A Família Salesiana me
deu irmãos e irmãs.

- A vida é difícil e ansiamos por estabili-
dade. O ambiente salesiano é um lugar
confortável que oferece pilares para
manter o equilíbrio.

- Recebi uma educação integral baseada
na Fé.

- Não estou sozinho na vida: encontrei uma
família entre meus amigos salesianos.

- Aprendi a alegria e a diversão salesiana,
que levo para o meu trabalho com as
crianças.
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G E X

Espanha
Encontro Regional de Jovens Ex-alunos

de Dom Bosco da Zona Sul
Federaçao Regional de Don Bosco “Maria Auxiliadora” Alumni, Zona Sul

Pozoblanco (30 de Setembro, 1 e 2 de Ou-
tubro)

Alumni de Dom Bosco "Zona Sul".
Setembro estava a chegar ao fim e, com
ele, iniciou-se uma contagem decrescente
porque a reunião estava mesmo ao virar
da esquina. Podíamos sentir o desejo de
nos abraçarmos, os nervos de tudo correr
bem, a intriga de conhecer novas pessoas,
o medo de sermos novos nesta grande ex-
periência, mas, acima de tudo, podíamos
sentir o amor que temos um pelo outro.

O grande dia chegou! A casa de Pozoblanco
acolheu-nos com um grande sorriso na
escola salesiana de San José e cheia de
entusiasmo preparámo-nos para iniciar o
encontro com a oração. Depois disto, fize-
mos a apresentação do encontro por volta
do lema deste ano "AMOR E AMOR".

Após a apresentação formal presidida pelo
jovem presidente da federação, Rafael
Ángel Zafra Jiménez, foi feito o primeiro
contacto. Rafael Zafra, juntamente com o

presidente do Grupo da Juventude de Po-
zoblanco, Auxiliadora Castro, explicou o de-
senvolvimento do encontro a todas as
casas: Pozoblanco, Málaga, Granada, Lina-
res, Montilla e Cádis, sendo esta última a
nova incorporação.
Também tivemos a sorte de ser saudados
pelo Director da Casa, Manuel del Rosal, o
Presidente da Associação Pozoblanco,
Juan Márquez e o Presidente da Câmara
da Cidade, Santiago Cabello.

No final de todas as apresentações, parti-
mos para o albergue "San Martín", situado
a 10 minutos da escola e que seria o nosso
alojamento para o fim-de-semana.

Uma vez lá, tivemos um jantar temático, no
qual cada casa trouxe uma refeição típica
da sua localidade, para que pudéssemos
aprender um pouco mais sobre as suas
tradições. O dia terminou com uma noite
lúdica que nos ajudou a ter uma noite di-
vertida e a conhecermo-nos um pouco
melhor.
No sábado de manhã, o nosso dia começou
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G E X

com uma oração, que foi seguida de uma
sessão de treino. A formação abordou vá-
rios tópicos relacionados com o amor, tais
como o amor na família, a amizade e o
amor com Deus.
O final da manhã foi dedicado à assembleia,
onde a Federação e os jovens da popula-
ção local apresentaram as suas activida-
des.

O almoço foi servido na Sala dos Antigos
Alunos, onde membros do Executivo Local
de Pozoblanco nos deliciaram com uma de-
liciosa paella. Depois, após o almoço, fize-
mos uma visita turística à arena de touros
de Pozoblanco, "El coso de los Llanos",
onde ficámos a conhecer os segredos
escondidos neste lugar emblemático.
No final do dia, tivemos um momento de
oração antes do jantar, onde desfrutámos
de um momento de reflexão juntos.

No domingo de manhã, reunimo-nos nova-
mente para a assembleia na qual a reunião
foi revista e o local do ERJ 2023 foi escol-
hido, sendo Montilla a casa escolhida.

Para terminar a reunião, participámos na
Eucaristia em que todos participámos e,
mais uma vez, despedimo-nos com mais
vontade do que nunca de nos voltarmos a
encontrar.

Gostaríamos de agradecer publicamente à
Associação Pozoblanco pela preparação do
Encontro Regional de Jovens, e especial-
mente ao seu Grupo de Jovens.
Vemo-nos em Montilla!

Jovens Alunos/ae de Montilla
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Itália

Concluída a Visita do Reitor-Mor às Obras ligúrias
de Alássio, Gênova-Sampierdarena e Varazze

(ANS – Varazze) – 7 Novembro 2022

Encerrada em Varazze, sábado, 5 de no-
vembro, a visita de três dias do Reitor-Mor,
P. Ángel Fernández Artime, à Ligúria. De
fato, o Sucessor de Dom Bosco, visitou, de
3 a 5 de novembro, as Obras de Alássio,
Gênova-Sampierdarena e Varazze.

Quinta-feira, 3 de novembro, a inteira Co-
munidade Educativa do Dom Bosco, de
Alássio, recebeu a visita do P. Ángel Fer-
nández Artime para festejar os 150 anos de
fundação, embora com dois anos de atraso
devido à pandemia.
Pelo fim da manhã meninos/jovens, pro-
fessores e educadores, acolheram o Rei-
tor-Mor, em clima de muita festa. Depois
do almoço ocorreu uma rápida visita à
linda praia de Alássio e a Concelebração
Eucarística, na qual o Reitor-Mor propor-
cionou um momento de encontro e con-
fronto com os meninos e rapazes da escola
e com todos os concidadãos, juntamente
com as Autoridades civis e com o Sr. Bispo,
Dom Guglielmo Borghetti.

Em sua fala o Reitor-Mor recordou a im-
portância da presença, desde 1871, da Co-
munidade Salesiana em Alássio. «De uma
coisa eu estou certo – afirmou o Sucessor
de Dom Bosco – ; estou certo de que com
as nossas instituições se operam milagres:
a educação e o ambiente de uma Casa sa-
lesiana podem mudar a vida de um jovem
para sempre! E isto toca o coração. Deus
pode tocar o coração dos jovens».
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Terminado o momento de diálogo e con-
fronto no instituto de Alássio, o Reitor-Mor
se transferiu para Gênova, onde pôde de
noite reunir-se com a Comunidade latino-
americana e, a seguir, com o grupo de jo-
vens.
Também no dia seguinte, sexta-feira, 4 de
novembro, o calendário foi denso de even-
tos: pela manhã, o P. Ángel Fernández Ar-
time reuniu-se com os jovens e
formadores do Centro de Formação Pro-
fissional salesiano, de Sampierdarena. Já
pelas 10 horas, presidiu a Santa Missa na
igreja de São Siro, com os Alunos da Escola
e as Famílias.

Entre os momentos certamente mais apre-
ciados do dia esteve depois tanto a inau-
guração do campo de futebol, à presença
das Autoridades locais, quanto o sucessivo
torneio disputado pelos meninos e rapazes
do oratório. Pelo fim da tarde, finalmente,
a Cidade de Gênova e os Ex-Alunos home-
nagearam o Reitor-Mor com um concerto
de piano do Prof. Massimiliano Damerini,
com produções do cantautor Fabrizio Nitti.
A apresentação musical decorreu no Audi-
torium do “Teatro Carlo Felice”.
A última etapa da Visita do Reitor-Mor foi
enfim Varazze, onde, entre 1871 e 1872, Dom
Bosco, adoentado, teve de passar 50 dias.
Assim pois, pela manhã de 5 de novembro,
o Sucessor de Dom Bosco chegou à Cidade,
para os festejos dos 150 anos de presença
salesiana, sendo festivamente acolhido
junto ao cais “Marinai d’Italia”.

Em Varazze, o P. Ángel F. Artime recebeu,
no ‘Comune’, em sinal de agradecimento,
mérito e afeto, a Cidadania de Honra, se-
guida pela saudação das Autoridades Civis
e do Sr. Bispo de Savona-Noli, Dom Calo-
gero Marino, e depois, da celebração da
Missa na Paróquia de Santo Ambrósio.
No final da função, o Reitor-Mor se achegou
ao mesmo lugar de onde Dom Bosco aben-
çoou os habitantes de Varazze e renovou o
gesto.
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Espanha

Salesianos de Carmona abrem as comemorações
pelo 125º aniversário

(ANS – Carmona) - 20 outubro 2022

A presença salesiana em Carmona, ‘muni-
cípio’ espanhol da Comunidade Autônoma
da Andaluzia, na província de Sevilha, co-
memora, este ano, 125 anos. Nos dias de
hoje, 125 anos de perseverança constituem
uma meta rara; mas com Dom Bosco e
Maria Auxiliadora tudo é possível. Por isso,
em espírito de gratidão e reconhecimento,
no domingo, 9 de outubro, em Carmona, na
missa solene celebrada na igreja dedicada
a São Tiago Maior se deu início à celebra-
ção do aniversário.

Os salesianos chegaram à cidade em se-
tembro de 1897. Graças à generosidade de
Da. Dolores Quintanilla y Montoya, que doou
sua casa na rua Paso de la Condesa, foram
inauguradas as primeiras quatro salas de
aula, que serviram de ponto de partida
para um projeto educativo-pastoral que se
enraizaria com o tempo e daria mui abun-
dantes frutos.

Após uma tentativa de criar escolas pro-
fissionais que, porém, não se concluiu, os
salesianos conseguiram outro terreno
para a nova escola, ao lado da igreja de São
Francisco. Foi ali que se desenvolveu a ati-
vidade salesiana em Carmona iniciada em
1957.

Posteriormente, em 1970, com o P. Antonio
Gutiérrez como Diretor, foram inaugura-
das as atuais estruturas da obra salesiana
na estrada de El Viso, uma área em expan-
são na periferia da cidade.

Desde 1989, não existe mais uma comuni-
dade estável dos Filhos de Dom Bosco em
Carmona, mas as atividades salesianas
continuam, realizadas pelos leigos colabo-
radores da missão e acompanhadas pelos
salesianos das comunidades vizinhas: pri-
meiro pelos salesianos de Alcalá de Gua-
daira, depois pelos salesianos da
Comunidade do Estudantado Teológico e da
Casa Inspetorial de Sevilha, além da comu-
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nidade “Bartolomé Blanco”.
Para celebrar toda essa histórica vida sa-
lesiana, domingo, 9 de outubro, às 13h, a
igreja dedicada a São Tiago Maior iniciou
toda uma série de iniciativas e eventos que
terão continuidade em 2023.

Mais de 500 os fiéis que participaram da
celebração, animada musicalmente pelo
Centro Juvenil "Uno Más", de Carmona, e
que também contou com a participação de
numerosos alunos e membros da Família
Salesiana inscritos na Associação de Maria
Auxiliadora, Ex-alunos e Salesianos Coope-
radores - bem como de representantes de
cada confraria da cidade.

No altar, ao lado do P. Báñez, subiram ou-
tros salesianos e clérigos locais, junto com
um grande grupo de coroinhas e alunos do
centro. O Prefeito da cidade, Juan Ávila, e
o Conselheiro de turismo, Ramón Gavira,
ambos ex-alunos, acompanhados pelo Di-
retor acadêmico da casa, Óscar González,

estavam entre as Autoridades presentes.
Em sua homilia, o P. Báñez repercorreu a
história do centro, agradecendo quer a
Deus pela abundância de graças recebidas
nos últimos anos, quer a todos os que co-
laboraram na missão salesiana, pedindo
perdão pelas eventuais falhas.

Em seguida, citou Carmona como exemplo
de boa gestão, apesar de não contar com
uma comunidade salesiana estável, há mais
de trinta anos.
Atualmente, a obra salesiana de Carmona
oferece educação infantil, ensino funda-
mental e médio, e sua obra educativa é
muito apreciada na cidade.

Carmona foi a primeira presença salesiana
na Inspetoria Espanha-Maria Auxiliadora
(SMX) a delegar seu trabalho a uma equipe
de leigos, educadores e animadores, que
ainda hoje partilham a missão salesiana.

Fonte: Salesianos.info
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Espanha

La Orotava abre as celebrações
do 75º aniversário da presença salesiana

(ANS – La Orotava) – 22 dezembro 2022

No dia 10 de dezembro, a ilha de Tenerife,
em La Orotava, sediou a cerimônia de
abertura dos eventos de comemoração
dos 75 anos de presença salesiana. Tra-
tou-se de um evento simples e familiar,
embora cheio de emoções.

O apresentador do evento foi José Manuel
Pitti, jornalista e deputado, ex-aluno da
escola.
O P. Francisco de Paula Jaldo, salesiano,
atual Diretor da obra, convidou os partici-
pantes a vivenciar este ano de festa com
grata lembrança: é chegado o momento de
valorizar com carinho e admiração tudo o
que tantos salesianos, educadores e famí-
lias construíram para tornar esta obra tal
como é hoje, disse.

Fernando Báñez, Delegado para as Obras
de Gestão Leiga, da Inspetoria Espanha-
Maria Auxiliadora, convidou, por sua vez, a
celebrar este ano praticando três verbos:
agradecer, recordar, entusiasmar.

O Prefeito da cidade, Francisco Linares,
que também é ex-aluno, destacou a impor-
tância de sentir-se verdadeiramente em
casa ao visitar a Obra salesiana e destacou
o grande trabalho que, ao longo dos anos,
os Salesianos realizaram pelos jovens da
cidade. Esses atos foram entreacompan-
hados por peças de música executadas
pelos membros do Centro Juvenil.
Posteriormente, o P. Felipe Acosta, sale-
siano e ex-aluno da primeira promoção do
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Instituto, foi encarregado de proclamar ofi-
cialmente abertas as comemorações do
aniversário e, com suas palavras, conse-
guiu levar a todos a história da presença
salesiana em La Orotava e os frutos que
dela brotaram na cultura, na política, no
esporte, na devoção a Maria Auxiliadora e
na luta social em favor dos mais necessi-
tados. 

Além disso, seu discurso também quis ce-
lebrar a dedicação incansável de muitos
salesianos e membros da Família Salesiana
que contribuíram para a difusão do estilo
salesiano em Tenerife.

O evento terminou com uma merecida ho-
menagem aos ex-alunos da primeira pro-
moção da escola que puderam participar
do evento: eles são a memória viva dos 75
anos de presença salesiana.

As comemorações pelo aniversário segui-
rão ao longo de 2023 e foram complemen-
tadas por uma cerimônia realizada nos
dias seguintes, na Escola Santo Isidoro, de
La Orotava.

Esta última também foi uma celebração
singela, dirigida a todos os alunos, suas fa-
mílias e toda a comunidade educativa, que
quis simbolicamente celebrar o 75º ani-
versário da presença salesiana na cidade
com a representação da logomarca do 75º
aniversário ‘na’ presença de todos, no
pátio do instituto, e com o lançamento de
75 balões biodegradáveis, representando
uma educação alinhada com as necessida-
des atuais e com o compromisso de prote-
ger a Criação.

Fonte: Salesianos.info

ANIVERSÁRIOS



India

Dom Bosco entre seus filhos
para as Celebrações do Centenário

(ANS - Guwahati) – 24 outubro 2022

O Reitor-Mor, P. Ángel Fernández Artime,
chegou a Guwahati esta manhã para parti-
cipar das celebrações do Centenário pre-
vistas para comemorar a chegada dos
Salesianos ao Nordeste da Índia. Os inspe-
tores de Guwahati, Shillong e Dimapur o re-
ceberam calorosamente no aeroporto e o
acompanharam até a Casa Inspetorial.

De fato, uma grande multidão se reunira
ao redor da Casa Inspetorial esperando
pela chegada do X Sucessor de Dom Bosco
ao meio deles. Salesianos, Irmãs, Salesia-
nos Cooperadores, Ex-Alunos, Leigos e Co-
laboradores de muitas paróquias e
centros, e centenas de Jovens se reuniram
para acolher o Reitor-Mor com grande ale-
gria e entusiasmo. Presentes para recebê-
lo também as Irmãs Inspetoras das FMA,
das MSMHC e das SMI.

O Reitor-Mor foi escoltado por escoteiros
e guias da Escola Dom Bosco de Guwahati,
acompanhados pela banda de música.

Ao receberem o X Sucessor de Don Bosco
para as celebrações do Centenário os alu-
nos do “Don Bosco Kumarikata” encheram
os ares de música, alegria e júbilo: dança-
rinos tradicionais com graciosos passos
de Bihu acompanharam o Reitor-Mor, P.
Ángel, e o P. Michael Biju, Regional da Ásia

Sul.
Os jovens, trajavam à moda tradicional das
diferentes tribos do Nordeste, visando mo-
strar toda a beleza e a riqueza da Região
Nordestina, na qual os salesianos vêm ser-
vindo entusiasticamente por já exatos 100
anos.

O P. Januarius S. Sangma, Inspetor de Gu-
wahati, deu as boas-vindas ao Reitor-Mor e
falou à assembleia sobre a importância
deste marco e da gratidão da região aos
Salesianos por seu zelo e missão incansá-
veis. «Olhando para os últimos 100 anos,
contam-se inumeráveis as bênçãos rece-
bidas: há pois que olhar para o passado
com gratidão, celebrar o presente com
paixão, olhar para o futuro com a maior de-
terminação» – asseverou o P. Januarius
em seu discurso.
A breve reunião foi animada pelo canto de
boas-vindas e uma exibição pelos alunos
do “Don Bosco Institute” e do “Don Bosco
Institute of Management Guwahati”. Os gru-
pos de alunos de Guwahati cantaram unis-
sonamente o hino do centenário, enchendo
de júbilo a atmosfera circunstante.

E uma linda exibição de dança tribal Tiwa,
pelas Crianças de Umswai e Karbi Anglong,
emocionou comovedoramente todos os co-
rações. Foi de fato uma recepção inesque-
cível a que foi reservada ao Reitor-Mor em
sua chegada a Guwahati.
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Korea

Ex-alunos do Centro Juvenil Dom Bosco
comemoram 80º aniversário do Irmão Mario Bois

Seul, Coreia, 28 de outubro de 2022

Na noite de 22 de outubro de 2022, após
um longo período de pandemia, o Centro
Juvenil Dom Bosco (DBYC) - Centro de For-
mação Profissional, fundado em 1967,
cerca de 40 ex-alunos se reuniram no edi-
fício da fábrica Bi-di-Korea & Büce, na ci-
dade de Incheon

(https://bdkorea.com/en),
para compartilhar e celebrar.

No centro estava seu mentor de longa data,
o Irmão Salesiano Mario Bois (missionário
italiano na Coreia do Sul desde 1964), ainda
dinâmico e ativo aos 80 anos de idade.

Um evento familiar sincero cuidadosa-
mente preparado pela liderança dos ex-
alunos (presidente da Associação DBYC, Sr.
Kim Won-soo, lote 21) consistiu na apre-
sentação dos participantes, um pequeno vi-
deoclipe com a história recente e as
realizações dos ex-alunos e apreciação do
apoio dos ex-alunos do DBYC ao Centro de
Formação Vocacional de São José, com
sede em Cartum (Sudão).
Depois de uma breve sessão de compartil-
hamento e fotos no salão de educação da
empresa. Seguiu-se o 80º aniversário dos
parabéns do Irmão Marino e juntou-se ao
jantar. Além dos Ex-Alunos Dom Bosco mais

velhos e jovens e do celebrante Irmão Ma-
rino, estiveram presentes o Irmão Peter
Choi, SDB (ex-diretor do VTC) e o P. Vaclav
Klement, SDB.
Desde 1964, mais de 3000 jovens recebe-
ram uma sólida educação humana, profis-
sional e cristã nesta TVET única da
província da Coreia. Durante a reunião,
uma curta saudação de 5 minutos em vídeo
do Sr. Niel Evangelista, conselheiro do GEX
para a Ásia-Oceania da Confederação Mun-
dial de Ex-Alunos da DB também foi com-
partilhada. Seu convite para envolver as
gerações mais jovens foi recebido por um
participante de 30 anos (lote 41, pós-gra-
duação em 2010).

Uma vez que ambos os Irmãos - Marino e
Peter - estão agora envolvidos na repara-
ção da missão TVET em Khartoum-Sudan e
na actualização da secção mecânica, os ex-
alunos são convidados a ajudar com a sua
perícia e também em espécie (doação de
equipamento e máquinas) ou com apoio fi-
nanceiro.
O Ir. Marino apreciou muito o apoio dos Ex-
alunos e exortou-os a continuar, uma vez
que os dois irmãos salesianos partirão
uma vez mais para a sua missão técnica
no Sudão, no final deste ano. Anúncio mul-
tos annos!
Fonte: Australasia
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San Marino

Cem Anos de presença salesiana
na República de San Marino

(ANS – Cidade de San Marino)

Hoje, 11 de novembro de 2022, é o 100º ani-
versário da chegada dos primeiros sale-
sianos à pequena mas antiga República de
San Marino. Agendados para marcar a oca-
sião, eventos e celebrações, durante todo
o fim de semana.
Era já noite quando, aos 11 de novembro
de 1922, quatro religiosos da ‘Socie-
dade de São Francisco de Sales’ che-
garam à localidade de Borgo Maggiore
(em San Marino): o P. Giuseppe Ulcelli,
Diretor da nova Comunidade, escritor,
poeta, comediógrafo; o P. Francesco
Bernaudo, confessor; Spartaco Man-
nucci, clérigo; e o Sr. Angelo Mensali,
salesiano coadjutor.

Com poucas coisas em suas malas, mas
com o entusiasmo dos fundadores, eles se
instalaram na “Casa Martelli”.
Traziam consigo a efígie de Maria Auxilia-
dora e do, então ainda Venerável, João
Bosco. Em seus corações uma de suas fra-

ses: "Façam o que puderem, Deus fará o
que nós não podemos fazer. Confiem tudo
a Jesus Sacramentado e a Maria Auxilia-
dora, e verão o que são milagres".

Não passou muito para que "os milagres"
se concretizassem: o pastoreio da igreja

de Nossa Senhora tornou-se ‘a igreja
dos salesianos’; depois o oratório - fe-
stivo e diário - para crianças e jovens;
as atividades pós-escolares diurnas e
“noturnas” (fim da tarde); uma escola
de canto; a revista mensal "L'Amico dei
giovani" (O Amigo dos Jovens) a partir
de janeiro de 1923; a criação de um
pátio para jogos, a compra de outros
ambientes, a adaptação da "Casa Mar-

telli", com também a partir de 1927 um
salão oratório e teatro; o catecismo aos
meninos; a abertura do internato "Instituto
Salesiano"; o Grupo de teatro; o equipe
esportiva "Libertas"; os “Exploradores”; a
Ação Católica "São João Bosco"; o "Círculo
Dom Bosco"; o grupo "Pequeno Clero", a
partir de 1941 os Ex-Alunos e imediata-
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mente os Salesianos Cooperadores; o cui-
dado pastoral de outras igrejas em San
Marino, com os oratórios festivos anexos;
e a escola de religião em dois institutos de
educação.

E também o cuidado pastoral da “Curazia di
San Giovanni sotto le Penne” e a Igreja do
Crucifixo com oratórios festivos anexos; a
escola de religião no Colégio “Belluzzi” e a
escola secundária pública. Desde 1953, o
cuidado pastoral da paróquia de Borgo
Maggiore.

«"Mãe, vou aos Salesianos" ou "Vemo-nos
nos Salesianos" são frases ditas natural-
mente há gerações inteiras - diz Pier Paolo
Forcellini, Presidente da União dos Ex-alu-
nos de Dom Bosco da República de São Ma-
rino -. Era um lugar seguro para crescer
na fé, na alegria despreocupada, no altruí-
smo, na amizade e na solidariedade. Os jo-
vens que cresceram no Oratório e se
tornaram adultos procuraram viver os ide-
ais da juventude como pais, no trabalho, na

E menos de um ano após a chegada dos
primeiros salesianos, com o consentimento
unânime das autoridades e da população,
a inauguração oficial da Obra Salesiana na
República de São Marino foi solenizada no
domingo, 19 de agosto de 1923.

A tenacidade de propósitos, os múltiplos
sacrifícios, o apoio moral e material dos
Órgãos e Autoridades (os Capitães Regen-
tes, o Congresso de Estado, o Príncipe e o
Conselho Soberano da República de São
Marino) tornaram possível este evento.
O P. Felipe Rinaldi, III Sucessor de Don
Bosco, emitiu o decreto de instituição ca-
nônica da casa em Borgo Maggiore em 2
de fevereiro de 1928.
«Após cem anos, os Salesianos ainda estão
em San Marino, na localidade de Murata,
uma comunidade de cinco religiosos, cha-
mados a continuar uma história de doação
generosa à educação dos jovens, seguindo
os passos dos Salesianos que chegaram a
Borgo Maggiore numa noite de Novembro
de 1922», conclui Forcellini.

política, na sociedade. A Igreja em San Ma-
rino tem sido profundamente marcada pelo
compromisso pastoral e educativo dos Sa-
lesianos».
«Esses milagres - diz Pier Paolo Forcellini
- foram a resposta às expectativas e à
consideração da população de Borgo Mag-
giore. Mas também uma resposta às per-
sonalidades civis e religiosas da República
e da Diocese, que se interessaram para ter
os Salesianos em San Marino».

De facto, foi Monsenhor Alfonso Maria An-
dreoli, Bispo de Montefeltro, quem escre-
veu a Dom Michele Rua, primeiro sucessor
de Dom Bosco, em 1906, informando-o de
que um cavalheiro da República tinha di-
sponibilizado uma soma substancial de din-
heiro para erigir um instituto de artes e
ofícios, pedindo que os Filhos de Dom
Bosco se encarregassem do mesmo.
O bispo propôs que os Salesianos pudes-
sem correr e oficializar numa bela igreja
em Borgo Maggiore, dedicada à Santíssima
Virgem da Consolação.
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França

Benfeitores da Fundação Salesiana Pastré
se mobilizam pelos jovens da Ucrânia e de Marselha

Guillaume Sourrieu,
chef do Epuisette, em Marselha

(ANS - Marselha)

Segunda-feira, 17 de outubro, a fábrica sa-
lesiana "Pastré-Grande Bastide", de Mar-
selha, sediou uma grande noite de gala
beneficente, honrada pela presença do
estrelado chef do restaurante L'Epuisette,
Guillaume Sourrieu, e de suas iguarias. A
iniciativa serviu para arrecadar fundos
para jovens em risco nos distritos de Mar-
selha e para refugiados ucranianos.

Perto de 150 os convidados que se senta-
ram às mesas para desfrutar de uma re-
feição preparada e servida pela equipe dos
profissionais do L’Epuisette e pelos alunos
da escola de hotelaria salesiana. Uma men-
ção especial deve ser dada aos cinco ex-
alunos que vieram especialmente para
apoiar os jovens de Marselha: o chefe som-
melier da Epuisette, Yann Durieux e seus
colaboradores no mesmo refinado local,
Adrien Lombardo, Damien Cau, Nicolas
Cantareil e Fabien Augusto.

Durante a noite, foram lembrados tanto o
propósito do evento quanto o forte vínculo
da Fundação Salesiana Pastré com a ci-
dade de Marselha, relação que nasceu do
encontro entre Dom Bosco e uma família

de ricos armadores de Marselha, os Pa-
stré. Em 1883, Madame Mathilde Pastré
doou a Dom Bosco a Villa Pastré, como re-
conhecimento pela recuperação miracu-
losa de sua sobrinha, Marguerite.

Hoje, os membros da família Pastré conti-
nuam envolvidos na administração da fun-
dação, incluindo Henri, que foi encarregado
de receber os convidados na noite de se-
gunda-feira, 17 de outubro.
Graças à noite de gala, serão beneficiados
os jovens em situação de risco, dos distri-
tos de Marselha, acompanhados pela sede
local da Associação "Le Valdocco", através
do apoio de quatro campos de trabalho
educativo para jovens de 11 a 18 anos.
Fundada em 1995, poucos meses depois
dos violentos distúrbios urbanos ocorridos

nos subúrbios da época e a partir do en-
contro de um grupo de moradores e sale-
sianos no bairro Dalle de Argenteuil, a
Associação conta com nove estruturas, di-
stribuídas em seis cidades, entre Lille (no
norte) e Nice (no sul). A entidade acom-
panha cerca de 2.000 jovens, cada ano, em
toda a França.

Entre estes se encontram os jovens dos
bairros de Frais Vallon e La Rose, em Mar-
selha. Seus nomes são Hicham, Louis, Dina,
Delia, Adama... e têm entre 11 e 18 anos. Al-
guns acabaram de chegar à França com
experiências migratórias traumáticas, ou-
tros já nasceram no País, mas de pais
estrangeiros, que muitas vezes não falam
francês. A maioria deles vive em bairros
cada vez mais isolados, cultural e social-
mente.
Além disso, com a renda da ‘noite de gala’,
se poderão apoiar as iniciativas da Família
Salesiana em favor dos refugiados ucra-
nianos acolhidos nos países do Leste Euro-
peu, com um valor que cobre os custos da
instalação de um centro de acolhimento
para 50 pessoas no centro de Rózanystok,
no norte da Polônia.

Benoit Deseure
Fonte: Don Bosco Aujourd’hui

Bastien Lacolley e Nicole Maillard
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Ucrânia

Dois geradores em função contra o frio
e as interrupções de corrente em L'viv

(ANS – L’viv - Leópolis) – 16 novembro
2022

Enquanto a guerra na Ucrânia perdura, há
já quase 9 meses, e o frio e a falta de ele-
tricidade ameaçam ulteriormente a vida
dos cidadãos ucraínos, o apoio salesiano
internacional – levado à frente com longi-
vidência e graças à solidariedade de tantos
Benfeitores – consegue transmitir um
pouco de eletricidade à população mais ne-
cessitada.

Desde que a Rússia lançou uma série de
ataques às infraestruturas da Ucraína, a
economia de energia elétrica faz parte da
vida cotidiana de milhares de pessoas. As
interrupções de força são cada vez mais
frequentes, tanto no que diz respeito à ilu-
minação pública quanto à particular. São
interrupções devidas a danos causados
pelos bombardeios e dos bloqueios técni-
cos buscando economizar ao máximo para
não sobrecarregar a rede.
O governo pediu aos cidadãos para econo-
mizar, cuidando com o consumo nas má-
quinas de lavar roupa, no uso de
aquecedores elétricos, sobretudo nas
horas de pique – pela manhã e de noite.

Segundo o operador de rede ucraniano
Ukrenergo, perto de 1.000 especialistas
trabalham 24 horas sobre 24 nas condi-
ções mais difíceis, e com frequência arri-
scando a vida, para repristinar a
alimentação dentro de poucas horas após
os bombardeamentos. «Podemos manter
esse ritmo graças aos estoques de equi-
pamentos feitos precedentemente. Além
disso, recebemos ajuda de agentes de rede
europeus que nos estão ajudando com sub-

sídios de consumo e equipamentos para o
conserto e reparação das nossas infrae-
struturas», afirma Volodymyr Kudrytskyi,
chefe de Ukrenergo, em fala ao jornal au-
stríaco “Der Standard”.
Em L’viv os salesianos estão conseguindo
levar à frente as atividades de acolhimento
na ex-Casa-Lar, com o auxílio de dois gru-
pos de geradores doados, graças ao em-
penho da Procuradoria Missionária
Salesiana “Missões Dom Bosco” de Turim.
Os geradores de energia elétrica foram
buscados pelo Sr. Sandro Boesso, ex-aluno
salesiano da província de Veneza, encar-
regado pelas “Missões Dom Bosco” de os
recuperar e expedir. O transporte foi muito
complicado e longo. Mas, já em inícios de
abril, os dois geradores haviam chegado a
destino, sendo instalados e postos imedia-
tamente em funcionamento.

Trata-se de dois instrumentos fundamen-
tais para não deixar cair no escuro a Casa,
que já se tornou refúgio para centenas de
pessoas, utilizada por diversos dias para
socorrer feridos, dar assistência a mulhe-
res grávidas e, ainda hoje, a crianças sem
família, a pessoas que perderam a própria
casa, a gente que fugiu dos lugares mais
perigosos.
«A luz atualmente falta com frequência
também em L‘viv. Entretanto, graças a
“Missões Dom Bosco” temos a possibili-
dade de contar sempre com energia” – co-
mentou com gratidão o P. Chaban
Mykhaylo, salesiano ucraíno, originário
exatamente de L'viv, e Superior da Visita-
doria “Maria Auxiliadora” da Ucraína
Greco-Católica (UKR).
Ulteriores informações em:

www.missionidonbosco.org
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Paquistão

A ajuda de “Misiones Salesianas”
à população atingida pelas inundações

As chuvas de monção, que este ano apre-
sentaram particular intensidade e duração,
combinadas com o derretimento das gelei-
ras do Himalaia e a grande quantidade de
lixo, que entope os esgotos, geraram uma
situação insustentável no Paquistão. Mil-
hares de pessoas perderam tudo devido às
inundações. Quase metade do país está
submersa. Os salesianos ofereceram ajuda
desde o início. A presença de Lahore não
foi afetada e da casa de Quetta foram lan-
çados vários projetos de ajuda para so-
correr a população mais prejudicada por
esta calamidade.
«As piores inundações da história do país»,
disse o primeiro-ministro paquistanês
Shehbaz Sharif. Mais de 33 milhões de pes-
soas foram afetadas e mais de 1.500 mor-
reram. Os trágicos números se juntam aos
quase dois milhões de casas e 80.000 hec-
tares de terras agrícolas destruídas, além
das 800.000 cabeças de gado mortas.

O governo paquistanês declarou que 66 di-
stritos do país foram afetados. Cerca de
seis milhões de necessitam de assistência
urgente; alguns deles já estão vivendo em
acampamentos especificamente montados
para os deslocados, onde os problemas
são muitos: pouca comida e falta de hi-
giene.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
alerta para o risco de um "potencial se-
gundo desastre de doenças e mortes"
como consequência das inundações. O aba-
stecimento de água foi cortado, levando
muitas pessoas a consumirem água im-
própria, que pode espalhar cólera e outras
doenças diarreicas. «A água parada per-

(FIS), preparou um projeto para a Colônia
Dom Bosco de Jacobabad, em benefício de
56 famílias; em Sukkher, para 40 famílias;
e na área de Zahid, para outras 42 famí-
lias.

"Misiones Salesianas", a Procuradoria Mis-
sionária Salesiana de Madri, já enviou um
primeiro carregamento no valor de vários
milhares de euros para atender à emer-
gência. A ajuda deverá beneficiar 138 fa-
mílias e cerca de mil pessoas, quase
metade destas com menos de 15 anos de
idade.

A jovem "Associação dos Ex-alunos de Dom
Bosco" de Lahore também participa da
operação.

A ajuda imediata e urgente consiste em
barracas, kits de proteção contra intem-
péries, rações alimentares, medicamentos,
cobertores, garrafões de água, utensílios
de cozinha e sabão.

Nos últimos 20 anos, os Salesianos de Dom
Bosco no Paquistão ofereceram uma
grande ajuda em várias circunstâncias
traumáticas: auxiliaram a população local
atingida pelos terremotos de 2005, 2008 e
2010 com ítens de emergência - alimentos,
abrigo e medicamentos - e ajudando na
construção de novas casas e escolas, nas
províncias Baluchistão e Sindh; também
ajudou vítimas de enchentes na região de
Sindh (2012); e prestou assistência huma-
nitária durante a pandemia de Covid-19.

Fonte: Misiones Salesianas

mite que os mosquitos se reproduzam e
espalhem doenças como malária e den-
gue», explicam as autoridades de saúde.
Muitas famílias ainda precisam de comida,
abrigo e cuidados médicos.

«Além disso, tendo perdido tantas cabeças
de gado, que faziam parte do seu sustento
diário, suas dificuldades são enormes», ex-
plicou o Sr. Piero Ramello SDB, salesiano
coadjutor que atua em Lahore.
O símbolo do desastre é o rio Indo, que
atravessa a província de Sindh, no norte, e
é alimentado por dezenas de rios e córre-
gos de montanha que romperam suas mar-
gens devido às chuvas excepcionais, mas
também pelo derretimento das geleiras. As
comportas da barragem principal foram
abertas para dar vazão mais de 600.000
metros cúbicos de água por segundo. A So-
ciedade Educativa Dom Bosco recebeu
muitos pedidos de ajuda de paróquias, co-
munidades, famílias e ex-alunos de Dom
Bosco.
A Delegação Salesiana do Paquistão, que
pertence à Inspetoria das Filipinas Sul

Foto: Misiones Salesianas
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Paquistão

Com um grande e articulado empenho internacional,
os Salesianos beneficiam mais de 1.200 pessoas

atingidas pelas aluviões
(ANS – Lahore) – 18 novembro 2022

O Paquistão continua a contar as vítimas e
os danos das chuvas monçônicas que em
fins de agosto mataram mais de 1.500 pes-
soas, deixaram sem casa pelo menos meio
milhão (!) de paquistaneses e um terço do
País debaixo d’água – se formaram lagos
longos centenas de quilômetros e largos,
dezenas – .

Mais de 1 milhão de casas e perto de 3.000
quilômetros de estradas ficaram danifica-
das ou destruídas. Mais de 1 milhão os ani-
mais foram mortos; e as colheitas,
arrasadas... O governo tem afirmado que
ao todo foram atingidas mais de 33 mil-
hões de pessoas, tendo quantificado os
danos em 10 bilhões de dólares.

Os Salesianos responderam imediatamente
à situação de emergência, arregaçando
eles mesmos as mangas e pedindo auxílio
do exterior para aumentar as possibilida-
des de ajuda aos necessitados.

Por exemplo, o Irmão Sr. Piero Ramello
SDB, originário da Circunscrição Especial
Piemonte-Vale d’Aosta, Itália, missionário
no Paquistão desde 2020, contatou ime-
diatamente “Missões Dom Bosco” (Procu-
radoria Missionária salesiana) de Turim,

aos cuidados diretamente da paróquia; em
Jacobabad e Shakarput a distribuição está
diretamente aos cuidados dos salesianos
de Lahore, que, com a ajuda de alguns ex-
alunos e de alguns rapazes mais crescidos
do internato, se ocupam da entrega direta
do material, evitando ajuntamentos e dei-
xando mais à vontade os seus veros desti-
natários».

O material distribuído consiste em alimen-
tos (farinha, arroz, lentilhas, azeite; ten-
das, tendas anti-mosquito, material de
higiene pessoal, remédios (particular-
mente para a prevenção e a cura da cólera
e da febre dengue).
Um projeto análogo – sustentado por fi-
nanciamentos da “Don Bosco Mission
Bonn” (Procuradoria Missionária salesiana
alemã) – é conduzido pelos Salesianos de
Queta (Paquistão), para a província do Be-
lucistão.

«Através das duas iniciativas, os Salesia-
nos no Paquistão levam alívio e consolo a
mais de 1.200 pessoas», conclui o Sr. Ra-
mello. E agora, terminadas as iniciativas da
primeira intervenção, “Missões Dom
Bosco” se interessa por continuar a estar
ao lado de tão provada gente.
Mais informações em

www.missionidonbosco.org

que por sua vez se industriou e garantiu
aos necessitados do Paquistão um pri-
meiro auxílio, graças exatamente ao fundo
para emergências.
«Com os fundos recebidos de “Missões
Dom Bosco”, de “Misiones Salesianas” de
Madri, da Procuradoria Missionária sale-
siana da Coreia do Sul e da Suíça, não con-
seguiremos dar apoio a todas as famílias
que pediram ajuda e que tinham sido inse-
ridas no projeto “Flood emergency in Sindh
e Punjab”, mas a uma grande parte sim!»,
reporta com gratidão o Sr. Ramello, que a
seguir prossegue: «Entre Jacobabad, Suk-
kar e Shakarput estamos chegando a 100
famílias (720 pessoas, entre as quais mui-
tas crianças e adolescentes).
Na cidade de Sukkar o dinheiro foi feito
chegar ao Pároco e a distribuição esteve
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Colômbia

Ex-alunos na solidariedade e projeção social

Medellín 1 de novembro de 2022

Um grupo de ex-alunos da Cidade Dom
Bosco, com idades entre 30 e 40 anos, vem
desenvolvendo uma atividade solidária e
melhorando a qualidade da alimentação.

Trata-se de unir e promover uma alimen-
tação digna uma vez por semana para os
moradores de rua do centro de Medellín,
lugar que em algum momento de suas
vidas os acolheu e que graças aos progra-
mas dos salesianos e educadores da Ci-
dade Dom Bosco naquele tempo Eles
souberam acolher e continuar um pro-
cesso de crescimento e desenvolvimento
espiritual, humano e social que hoje ate-
stam que são Bons Cristãos e Honestos Ci-
dadãos, por isso, têm vindo a fortalecer o
seu trabalho como diz o lema dos ex-alu-
nos: " Unam-se e ajudem-se uns aos ou-
tros”.

O seu objetivo é precisamente devolver
parte do que receberam da sua formação

salesiana e social às suas famílias, amigos
e, neste caso, aos sem-abrigo que neces-
sitam de alimento e acompanhamento hu-
mano para que a sua vida e o seu caminhar
neste mundo sejam dignos.

Graças aos líderes deste processo, Salo-
món Brand, Alex Sepúlveda, que convidou
outros colegas e amigos ex-alunos para se
juntar a este belo trabalho social e hoje o
grupo de colaboradores e doadores é de
20 pessoas que se comprometeram com
este trabalho.
O seu projeto é agora um exemplo para ou-
tros ex-alunos seguirem estes caminhos
de solidariedade e bem-estar para os ou-
tros, especialmente para os mais necessi-
tados.

Que Dom Bosco e Maria Auxiliadora acom-
panhem sempre este grupo de valorosos
ex-alunos salesianos de Cidade Dom Bosco
para continuar seu belo trabalho.

James A. Areiza Bolívar
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Colômbia

Celebração do 50º aniversário da graduação
do Colégio Salesiano El Sufragio

5 de Dezembro de 2022

Saudações cordiais,
No dia 19 de Novembro tivemos a celebra-
ção do 50º aniversário de graduação do
Colégio Salesiano El Sufragio, um grupo de
pessoas que, motivados pelo carisma sa-
lesiano e pelas memórias da formação re-
cebida naqueles anos, decidiram
encontrar-se para celebrar a vida e o ca-
risma salesiano, ao qual assistiram tam-
bém algumas das suas esposas, com
alegria e admiração foi convocado o P.
Jairo Gallo, SDB. Jairo Gallo, SDB, que os
acompanhou no seu processo formativo.

A Eucaristia foi celebrada como um acto de
acção de graças e também como uma
oferta de vida para aqueles que já não
estão connosco e que passaram para a
glória de Deus Pai.
Os doentes foram também tidos em conta
para que através da Eucaristia e da ora-
ção possam receber a bondade de Deus e
da Santíssima Virgem Maria Auxiliadora e
recuperar em breve.

Um encontro animado pela alegria, vida,
partilha, passagem pela sala da memória
histórica, onde sorrisos e memórias dife-
rentes fluíam com aqueles que já não estão
connosco e a trajectória de vida daqueles
que puderam estar presentes.
Com grande emoção lembram-se do seu
reitor, Padre Jaime Muñoz, SDB. Jaime
Muñoz, SDB, que morreu em 1978, e outros
salesianos que lá estiveram, recordam

com grande alegria as anedotas e partidas
que marcaram o seu tempo na escola.
Oscar Holguín, SDB, Reitor, apresentou um
diploma de reconhecimento por estes 50
anos e um doce salesiano por ser ex-aluno
desta maravilhosa escola.

Depois, um pequeno passeio pelo local que
não existia na altura, a pré-escola e o co-
liseu, que naqueles dias era a capela, foi
seguido de uma alegria infinita pela evolu-
ção da escola e pelo bom espaço que os
estudantes têm hoje para a sua educação.

Sem dúvida que estes espaços são de ri-
queza institucional e humana, confiamos
este grupo de antigos estudantes e suas
famílias à Virgem Auxiliadora para que con-
tinuem a ser bons cristãos e honrados ci-
dadãos.

Cordialmente seu,

James Alexander Areiza Bolívar
Colsufragio-COM Alumni Officer
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Itália

A "Partyinsieme" do Instituto Agnelli de Turim
na presença do Vigário do Reitor-Mor

e do Prefeito de Turim

Turim, Itália - 6 Outubro de 2022

No sábado 1 de outubro, no Instituto Agnelli,
foi realizado o evento "Partyinsieme", que
contou com a presença do Vigário do Rei-
tor-Mor, P. Stefano Martoglio, e do Prefeito
de Turim, Stefano Lo Russo, ambos ex-alu-
nos do Instituto Técnico.

Crianças, jovens, adolescentes e adultos
participaram da festa, inspirada em três
“ingredientes” típicos salesianos: a Euca-
ristia de abertura, presidida pelo P. Mar-
toglio e a boa-noite final; a generosidade
das 140 pessoas entre pais, professores e
animadores do oratório, que prepararam
o evento e animaram os vários momentos;
a simplicidade do estar junto com muita
música, cantos, danças, brincadeiras e mo-
mentos de oração.

Fonte: salesianipiemonte.info
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Itália

O Reitor-Mor aos jovens de Palermo:
“O verdadeiro tesouro de uma Obra salesiana são vocês”

(ANS - Palermo) - 13 outubro 2022

Ontem, quarta-feira, 12 de outubro, foi um
dia movimentado para o Reitor-Mor, que se
encontra em Palermo para receber, esta
tarde, a Láurea ‘Honoris Causa’ em Ciên-
cias Pedagógicas, pela Universidade de Pa-
lermo.

Depois de saudar os jovens do Instituto Sa-
lesiano "Don Bosco" - Villa Ranchibile, na
manhã de ontem, o P. Ángel Fernández Ar-
time passou o dia falando aos jovens do
Serviço Civil Universal e visitando o Cen-
tro Salesiano de Formação Profissional
(CFP) "Jesus Adolescente”, além de presi-
dir a Eucaristia para a Família Salesiana
local.
«O verdadeiro tesouro de uma Casa sale-
siana são vocês, jovens», disse o Reitor-
Mor, ao dar-lhes o “bom-dia salesiano“.

Na ocasião, ao abordar o tema do signifi-
cado da vocação na vida de cada um, ele
convidou a ter, no coração, o desejo de dar
o melhor de si.
E concluiu: «Eu os convido a serem real-
mente pessoas boas, que carregam um co-
ração bom, humanidade... Pessoas que têm
a capacidade de olhar também para os ou-

hoje: o CFP, com os dois setores, mecânica
e alimentação; o oratório fortemente inse-
rido no tecido social de um bairro pobre; o
Centro poliesportivo Juvenil Salesiano, o
Teatro, o Centro dos Salesianos Coopera-
dores e a União dos Ex-Alunos de Dom
Bosco.

E, sem deixar de mencionar os desafios,
sobretudo aqueles inerentes às dificulda-
des em continuar oferecendo formação
profissional, reafirmou o compromisso da
comunidade em ser um centro educativo.

Os comoventes depoimentos dos jovens da
obra impressionaram favoravelmente o
Reitor-Mor, que por sua vez, na mensagem
aos presentes, revelou o amor e a paixão
de um pai que se dirige aos filhos, convi-
dando-os à esperança e à alegria salesiana
‘necnon’ exortando-os a “serem sempre
sonhadores como o nosso querido Pai, Me-
stre e Amigo Dom Bosco”.

Na parte da tarde, o Sucessor de Dom
Bosco participou de um momento do dia de
formação geral dirigido aos voluntários do
Serviço Civil Nacional, que contou com a
participação de salesianos vindos de todas
as sedes da Sicília. Ele ouviu o testemunho

tros». No CFP salesiano "Jesus Adole-
scente", o Reitor-Mor foi recebido com en-
tusiasmo pelos jovens, pela comunidade
educativa e pelo Diretor da obra, P. Arnaldo
Riggi.

«Bem-vindo de volta à casa! – disse o Di-
retor ao saudar o Reitor-Mor – . Porque,
se é verdade que cada Casa salesiana é a
Sua casa, caro P. Ángel, esta o é ainda
mais, porque já o sentimos como um mem-
bro da família e por isso queremos abrir-
lhe, com a simplicidade das crianças, o
nosso coração!». Na ocasião, o Diretor sin-
tetizou a história do Instituto e apresentou
os diversos elementos que o compõem
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de cinco voluntários que trabalham em di-
ferentes áreas, abriu um belo momento de
debates e partilha, e lembrou aos voluntá-
rios que cada gesto, mesmo o mais sim-
ples, pode deixar uma grande marca na
vida dos jovens atingidos.

No último compromisso do dia, o X Suces-
sor de Dom Bosco presidiu a Missa na
igreja "São Domingos", de Palermo, numa
concelebração que contou com a presença
de membros da Família Salesiana local e
diversos amigos de Dom Bosco de várias
partes da Sicília.

Também estiveram presentes o P. Saro
Vella, Bispo salesiano de Madagascar, e o P.
Juan Carlos Perez Godoy, Conselheiro para
a Região Mediterrânea.

No final da Concelebração, que também
marcou o início do ano letivo da Comuni-
dade "Dom Bosco"-Villa Ranchibile, o P.
Giovanni D'Andrea, Inspetor da Sicília, o P.
Domenico Saraniti, Diretor da Villa Ranchi-
bile, e a Ir. Angela Maccioni, Inspetora das
Filhas de Maria Auxiliadora da Sicília, fize-
ram sua saudação antes da entrega de
uma placa ao mérito, ao salesiano P. An-
gelo Astuti.
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Timor-Leste

Uma casa de Deus num lugar marcado pela guerra:
a igreja consagrada, dedicada ao mártir salesiano

São Calisto Caravário em Uaimori Tula

(ANS – Uaimori Tula) – 18 outubro 2022

Os habitantes de Uaimori Tula tiveram uma
grande alegria. Eles receberam aquilo que
por tantos anos esperaram e buscaram:
uma nova igreja, uma casa onde celebrar
os sacramentos, encontrar-se como co-
munidade e crescer juntos na Fé. O dia tão
esperado, naquela realidade marcada pela
guerra, chegou neste mês de outubro, e
contou com a participação de numerosas
Autoridades, a começar pelo salesiano
Cardeal Virgílio do Carmo da Silva, Arcebi-
spo de Díli.

Uaimori Tula é um local bastante conhecido
em Timor-Leste, uma vez que acolheu cen-
tenas de guerrilheiros, durante a guerra
da Independência. Após a independência,
entretanto, esse lugar histórico parecia ter
sido esquecido.
Depois de longa espera, porém, os habi-
tantes de Uaimori Tula viram surgir aos
poucos uma luz mais brilhante para a sua
vida espiritual, principalmente graças ao
P. Eligio Locatelli, salesiano missionário ita-
liano, presente no país desde 1964. Assim,
graças ao incansável serviço dedicado aos

pobres e necessitados, e à solidariedade
que recebeu de muitas pessoas - antes de
tudo pedida por ele, por seus dirigidos e
por Ex-Alunos de Dom Bosco - este longo e
tão suspirado projeto se pôde concretizar.

A Dedicação do templo ocorreu no do-
mingo, 2 de outubro. Masz desde o dia an-
terior, o P. Locatelli se encontrava na
localidade de Uaimori Tula para receber os
ilustres convidados: o Cardeal do Carmo
da Silva SDB; o P. Marco Sprizzi, encarre-
gado permanente do Sumo Pontífice o Papa
Francisco para as Nunciaturas Apostólicas
na Malásia e Timor-Leste; o Superior da Vi-
sitadoria "São Calisto Caravário", de
Timor-Leste (TLS); o P. Anacleto Pires SDB;
alguns Membros do Governo timorense; o
Sr. Embaixador de Portugal no país; nume-
rosos Sacerdotes (diocesanos e salesia-
nos), Ex-Alunos de Dom Bosco; e os Fiéis
de Uaimori Tula.

A celebração foi aberta com uma procis-
são que saiu da igreja e uma bênção na en-
trada do edifício, durante a qual parte da
assembleia precisou ficar do lado de fora
- num espaço especialmente preparado –
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devido à grande multidão presente.
Cumprido o solene Rito da Dedicação, o
Cardeal procedeu à também solene Euca-
ristia, na nova Igreja dedicada ao salesiano
São Calisto Caravário, Mártir, Padroeiro da
Visitadoria. (Ele de fato - em vida - passou
dois anos como missionário no território
do hoje Timor-Leste).

Antes de iniciar a Liturgia Eucarística, o
cardeal realizou os ritos tradicionais da
dedicação de uma nova igreja: abençoou o
altar com óleo sagrado e incendiou toda a
igreja.

Finda a Missa, o Cardeal, os Salesianos e
todos os Benfeitores que permitiram a
construção da Casa de Deus, em particular
muitos Ex-Alunos de Dom Bosco, foram
agradecidos com discursos oficiais pelos
líderes da Comunidade de Uaimori Tula.

O dia da Dedicação se concluiu com um
momento de ágape fraterno.
O vídeo completo da solenidade pode ser
visto no YouTube.

Fonte: AustraLasia
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Uruguai

“Talleres Don Bosco” inauguram dois projetos
visando a geração de energia limpa e renovável

(ANS - Montevidéu) - 26 outubro 2022

Dando continuidade ao compromisso com
um futuro mais sustentável, o Centro sa-
lesiano “Talleres Don Bosco” (TDB) inaugu-
rou, no dia 19 de outubro, um parque de
microgeração fotovoltaica e um laborató-
rio de formação de técnicos de veículos
elétricos. Autoridades governamentais,
escolas, professores e alunos participa-
ram da cerimônia de lançamento destes
dois projetos pioneiros para o futuro do
país.

A cerimônia foi aberta pelas palavras do
Diretor dos TDB, P. Miguel Suárez, que lem-
brou que estes compromissos fazem parte
das atividades organizadas para o 130º ani-
versário de fundação dos TDB, que inte-
gram a Rede de Centros Profissionais
Salesianos da América, composta por 22
Centros de Educação Técnico-Profissional.
Num contexto em que “se fala de mudanças
no DNA da educação” para que sejam “mais
rápidas e dinâmicas”, nos Talleres Don
Bosco “estamos decididos a aceitar os
novos desafios”, afirmou o Diretor. Em se-
guida, lembrou que os TDB há muitos anos
estão comprometidos em mudar "sua
forma de educar e de preparar os jovens",
lembrando que já em 2000, com a ajuda do
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), se iniciou o processo de educação e

formação baseado nas habilitações e de
adequação dos currículos às exigências do
mercado de trabalho.
A seguir, explicou que, de acordo com as
diretrizes da Congregação Salesiana em
nível global, desde agosto deste ano os TDB
estão comprometidos com a geração de
energia limpa e renovável. Por um lado,
graças à colaboração de uma fundação,
foram instalados 150 painéis fotovoltaicos
na cobertura do enorme edifício, o que le-
vará a uma economia de mais de 35% do
consumo de eletricidade, economia que
será usada na inovação educativa e na
atualização tecnológica. Por outro lado,
está começando a formação de graduados
e a requalificação de mecânicos no setor
de mobilidade elétrica.

Depois de agradecer a todos os parceiros
e benfeitores do projeto, o P. Suárez con-
cluiu: «A história colocou-nos num mer-
cado de trabalho que exige mão de obra
qualificada e, acima de tudo, que tenha va-
lores humanos e habilitações transversais
– realidade que tornou o Sistema Preven-
tivo de Dom Bosco uma ótima e válida
opção para as famílias que, de todos os
cantos do país, enviaram seus filhos a
estudar em Montevidéu».
Na sequência, foi projetado um vídeo, apre-
sentando os 150 painéis fotovoltaicos in-
stalados na cobertura do edifício. O
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Ministro da Indústria, Energia e Minas, Eng.
Omar Paganini, fez um discurso, durante o
qual parabenizou as autoridades, profes-
sores e alunos que fazem parte desse
«trabalho de grande trajetória e prestígio»
e pelo empenho por não só usar as novas
tecnologias mas também por formar pes-
soas que as saibam utilizar. "É disso que o
País precisa", enfatizou.
A Presidente da Administração Nacional de
Utilizações e Transmissões Elétricas do
Estado (UTE), Silvia Emaldi, por sua vez,
agradeceu por ter podido participar da
inauguração de «obras tão importantes
que contribuem para a evolução do tra-
balho no país. Como ex-aluna salesiana, é
uma grande emoção compartilhar e con-
statar quantos jovens e professores con-
tinuam a fazer com que a obra salesiana
no país se baseie em valores-chave, como
o estudo e o trabalho, que nos abrem opor-
tunidades para toda a vida. Emociona-me
ver que os especialistas que lidam com o
futuro do trabalho no meu país tenham en-
contrado, nos cursos que hoje se inaugu-
ram, mobilidade elétrica e energias
renováveis - as carreiras do futuro».
«Juntos, continuaremos a trabalhar por
um Uruguai melhor», declarou.
A cerimônia terminou com uma visita à
construção em que se realizarão os cur-
sos e um momento de ágape para todos os
presentes.
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Africa

Melhorar a qualidade de vida através
do Escritório de Serviço de Emprego

A Don Bosco Tech Africa (DBTech
Africa/DBTA) foi criada em 2014 como
órgão coordenador de 107 centros Dom
Bosco de Educação e Formação Técnica e
Profissional (TVET) em 34 países da África
Subsaariana, alcançando mais de 35.000
jovens marginalizados.

A sua missão é melhorar o desenvolvi-
mento dos jovens em África através da ge-
stão eficiente de recursos e formação de
competências nos centros de formação.

A DBTech África concentra sua missão nos
jovens pobres marginalizados, órfãos, que
abandonaram a escola, crianças de rua, fa-
mílias desfeitas, imigrantes, refugiados e
deslocados internos, independentemente
de sua religião, cultura, gênero e raça.

Dotamos esses jovens de habilidades téc-
nicas, empreendedoras, soft e de vida ne-
cessárias para a construção de resiliência
aos desafios da vida, criatividade e inova-
ção.

A Educação e Formação Técnica e Voca-
cional (TVET) desempenha um papel vital na
produção de uma força de trabalho quali-

ficada que ajuda a indústria e alimenta o
crescimento econômico.

A África está adotando TVET para oferecer
treinamento de habilidades para a popula-
ção crescente de jovens no continente.

No entanto, esse esforço enfrenta vários
desafios, como alta taxa de desemprego,
baixa participação feminina na TVET, in-
compatibilidade de habilidades com as de-
mandas do mercado de trabalho e baixa
taxa de colocação de graduados, falta de
conscientização sobre a importância da
TVET, falta de uma pessoa de ligação para
vincular os graduados e instituições às in-
dústrias, falta de orientação profissional e
falta de formação e formadores de quali-
dade, só para citar alguns.

Para enfrentar esses desafios nos centros
de TVET Don Bosco na África Subsaariana e
Madagascar, a DBTA criou os Escritórios
de Serviços de Emprego.

Esses escritórios estão espalhados desde
o nível local até o nível nacional. Nos casos
em que a Unidade administrativa salesiana
é composta por mais de um país, existe um
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serviço de emprego conhecido como Ser-
viço Inspetorial de Emprego (P-JSO).

A função do Escritórios de Serviços de Em-
prego (JSO) é facilitar uma transição
suave dos graduados da escola para o
mundo do trabalho com o objetivo final de
melhorar seus padrões de vida.

A DBTA desenvolveu um Manual de Quali-
dade dos Oficiais de Serviço de Trabalho
para melhorar a qualidade da prestação de
serviços, a eficiência e a eficácia dos JSOs. 

O manual contém seis missões que orien-
tam as JSOs para garantir uma transição
tranquila dos egressos para o mercado de
trabalho. 

Além disso, os JSOs passaram por vários
treinamentos organizados pelo DBTA para
equipar-se com habilidades e competên-
cias que os capacitarão a realizar seu tra-
balho de forma eficaz e eficiente.

Os JSOs também recebem o equipamento
de escritório necessário, como móveis, pa-
pelaria, laptop, câmera, impressora e mo-
bilidade.

Por meio desse escritório, os centros de
TVET construíram redes fortes e sustentá-
veis com os setores público e privado que
beneficiam os estagiários para estágios e
oportunidades de emprego.

O escritório conseguiu trazer ex-alunos a
bordo através da formação de grupos de
ex-alunos.

Os ex-alunos são fundamentais para ofe-
recer palestras motivacionais aos esta-
giários e dar feedback às instituições
sobre as demandas do mercado de tra-
balho.

A presença do Escritório de Serviços de
Emprego aumentou a taxa de emprego dos
graduados da Don Bosco TVET na África.

Os graduados não estão apenas engajados
no emprego formal, mas também no auto-
emprego.

O DBTA continua comprometido em trazer
uma mudança de paradigma na oferta de
TVET e preparar os jovens para serem
criadores de empregos, e não candidatos a
empregos.
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Índia

Um “conclave” de médicos: encontro
de ex-alunos salesianos inspira alunos salesianos

(ANS – Chennai) – 1 dezembro 2022

Com uma iniciativa única no gênero, a As-
sociação dos Ex-alunos de Dom Bosco con-
vidou para o campus Dom Bosco de
Chennai alguns dos mais exímios médicos
da cidade, que fazem parte do seu vasto
grupo de ex-alunos, para oferecer aos alu-
nos temas interessantes para reflexão e
orientação sobre questões de saúde.

O evento ocorreu no último dia 26 de no-
vembro no Auditório da “Don Bosco
School” em Egmore, Chennai.

O evento, denominado “Doctors Conclave”,
representou o discurso inaugural das "DB
Talks" (Conversas Salesianas), o ciclo de
eventos planejado para reunir eminentes
Ex-Alunos de Dom Bosco com jovens que
atualmente frequentam instituições sale-
sianas e seus familiares, a fim de oferecer
aprofundamentos e indicações a partir de
sua área de especialização e experiência.
O encontro do “Doctors Conclave” foi

aberto pela Dra. Prabhdeep Kaur, epide-
miologista do Instituto Nacional de Epide-
miologia de Chennai-ICMR.

Na sequência, houve um painel de discus-
são, moderado pelo Dr. Winston Noronha,
professor e chefe de cirurgia do Meenak-
shi Dental College e médico superinten-
dente do Meenakshi General Hospital, no
qual os vários médicos especialistas par-
tilharam as suas experiências, prestando
particular atenção no progresso da medi-
cina e na arte e ciência dos cuidados de
saúde holísticos.

Os ex-alunos ilustres que participaram do
evento, compartilhando seus pontos de
vista e trazendo insights, foram: dr. S. Su-
resh, Presidente dos “Hospitais VHS”; o dr.
Kurian Joseph, Diretor dos “Joseph Hospi-
tals”; o dr. Thangarajan Rajkumar, Profes-
sor e Chefe do Departamento de Oncologia
Molecular do Instituto do Câncer em Adyar;
o dr. JS Rajkumar, Presidente da Lifeline
Hospitals; o dr. MA Raja, Oncologista, da
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“MGM Healthcare”; dr. R Sujeer, dentista e
endodontista, da clínica “Dr. Rao”; o dr. Anil
Pande, neurocirurgião do Apollo Hospitals;
o dr. Jacob Jamesraj, cirurgião cardíaco e
consultor sênior do MMM Hospital; dr. U Su-
bash Rau, Médico Consultor Sênior e espe-
cialista em diabetes da Dakshin Medical
Consultancy, em Adar; e o dr. Sanjay Che-
rian, vice-presidente e cirurgião cardíaco
consultor da Frontier Lifeline Hospital - Dr:
Cherian Heart Foundation.

Mais de 400 alunos de várias obras sale-
sianas da região participaram do evento
acompanhados por seus pais, em uma ex-
periência realmente única e rara para
todos os presentes. O P. Xavier Pakiam, Di-
retor de "Don Bosco Egmore", que sediou o
evento, disse na ocasião: «É bom ver tan-

tos ex-alunos nossos oferecendo serviços
diferentes e qualificados à sociedade, em
diferentes partes do mundo.

Centenas de nossos ex-alunos são médi-
cos, e esses médicos selecionados de
Chennai que vieram ao conclave prestaram
um grande serviço a um grande número de
pessoas, especialmente por meio de ser-
viços de saúde.
Dom Bosco certamente está orgulhoso por
eles, porque trazem consigo o espírito sa-
lesiano e devolvem à sociedade o que re-
ceberam».

«Creio que cada aluno dos centros educa-
tivos salesianos, com a sua vida e o seu
trabalho, tem muito a oferecer para mel-
horar a sociedade» concluiu o P. Pakiam.

BONS CRISTÃOS E HONESTOS CIDADÃOS



LIVROS

Itália

PADRE PAULO ALBERA.
Os anos da Reitoria (1910-1921)

Roma – Instituto Histórico Salesiano

Por ocasião do encerramento do ano cen-
tenário da morte do P. Paolo Albera (29 de
outubro de 2022), a Editora LAS põe à di-
sposição da Família Salesiana o belo vo-
lume P. Paolo Albera. Os anos da Reitoria
(1910-1921).

Editado pelo Diretor Emérito do Instituto
Histórico Salesiano, P. Francesco Motto,
contém os trabalhos apresentados no Con-
gresso Internacional, promovido pelo Rei-
tor-Mor, P. Ángel Fernández Artime,
organizado pelo Instituto Histórico Sale-
siano e realizado na Pontifícia Universidade
Salesiana de Roma exatamente um ano
antes (30-31 de outubro de 2021).

O volume, de mais de 300 páginas, aborda
de perto a figura do segundo sucessor de
Dom Bosco no papel de Reitor-Mor, exer-
cido em um período histórico extrema-
mente difícil.

Basta pensar na Primeira Guerra Mundial e
em todas as consequências para as casas
salesianas bombardeadas e requisitadas,
para os salesianos chamados à frente,
para os muitos órfãos que acolheram, para

a crise econômica e o inevitável colapso da
caridade...

E os ex-alunos? Um ano depois da eleição
do P. Albera como Reitor-Mor realizou-se o
primeiro congresso internacional; alguns
anos depois, no centenário do nascimento
de Dom Bosco (1815), lançaram a ideia de
um monumento a Dom Bosco a ser erguido
em frente à igreja de Maria Auxiliadora em
Turim.

Por causa da guerra só pôde ser inaugu-
rado em 1920, mas foi possível graças ao
forte aporte financeiro dos ex-alunos.

Na mesma ocasião auspiciosa definiram
sua primeira estrutura em uniões locais,
federações provinciais, federações inter-
nacionais.

Antes não deixaram de contribuir para a
construção do Santuário de Maria Auxilia-
dora, promovido pelos Salesianos Coope-
radores no Monte Dom Bosco.

Em suma, no tempo do P. Albera, os ex-alu-
nos iniciam decididamente o caminho do
seu carisma particular dentro da Família
Salesiana ainda nascente.
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LIVROS

Índia

Livro de um ex-aluno
A 20 de Outubro de 2022, na Casa de Retiro em Bandel, o primeiro provincial salesiano da tribo de Santal, Dr Joseph Pau-
ria, apresentou o livro “Making Birbhum Beautiful” do antigo aluno do Colégio Salesiano Sonada, Pe Cyriac Manianchira,
turma de 1969.

O livro reúne 25 anos de trabalho de desenvolvimento no distrito de Birbhum em Bengala Ocidental. Muitas vezes cha-
mada "a terra da terra vermelha", Birbhum é conhecida pela sua topografia e herança tribal Santal e está localizada a
norte de Calcutá.

O Pe. Cyriac, originário de Kerala, trabalhou durante os últimos 56 anos em instituições Don Bosco nos distritos de Hoo-
ghly, Birbhum e Murshidabad em Bengala Ocidental e no distrito de Purnea em Bihar. 
Desde 1980, o P. Cyriac tem feito um trabalho pioneiro de desenvolvimento entre as comunidades tribais de Santal em 10
blocos de Birbhum. Está actualmente baseado em Don Bosco Joypur, perto da sede do distrito de Birbhum, em Suri.

As crónicas de 164 páginas do livro Don Cyriac sobre as iniciativas de desenvolvimento comunitário entre o povo Santal.

Livro em Shillong
Por ocasião do centenário salesiano no Nordeste da Índia, a sociedade civil organizou o lançamento de um livro com emi-
nentes cidadãos e personalidades eclesiásticas numa função cintilante realizada no salão da catedral de Shillong a 24 de
Outubro de 2022.
O porta-voz do United Christian Forum of North-East India e do Christian Forum of Assam, Allen Brooks apresentou o
autor do livro, Arcebispo Emérito Salesiano Thomas Menamparampil de Guwahati.

Meghalaya Ministro Chefe e antigo aluno de Dom Bosco, Conrad K. Sangma, apresentou o livro intitulado: Os valores devem
ser reavivados!
Dr. David Syiemlieh, antigo presidente da Comissão do Serviço Público da União do Governo da Índia, reviu o livro.

O arcebispo Victor Lyngdoh de Shillong foi o convidado de honra.
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Ex-alunos de Dom Bosco da Europa
trabalhando por seu futuro

Itália

dente de Malta; Robert Mruk, Presidente da
Eslováquia; Marton Csany, Presidente da
Hungria e Marc Titiaux, Presidente da Bél-
gica Sul.

Por fim, o Presidente Mundial dos Ex-alu-
nos compartilhou: «O desafio que temos
como Ex-Alunos e Amigos de Dom Bosco é
reconhecer que devemos mudar para re-
sponder às realidades de hoje. Devemos
aprender com o nosso passado, discernir
o presente, moldar o futuro. Começaremos
a caminhar juntos para renovar a nossa
Organização e nos tornar um Movimento
ativo e relevante no mundo de hoje.

Em seu plano estratégico, a Presidência
propôs a realização de uma Assembleia
Mundial Extraordinária em 2024, para de-
finir nossa visão para hoje e atualizar o
nosso estatuto. Convido todos a participar
neste processo, para que juntos possamos
aceitar o desafio e confirmar a nossa re-
levância e a nossa contribuição para a so-
ciedade em que vivemos hoje».

Após apresentarem suas atividades, os
participantes concordaram em se encon-
trar pessoalmente no dia 23 de junho de
2023, em Turim-Valdocco.

Roma, Itália - 28 novembro 2022

Os Presidentes das Federações dos Ex-Alu-
nos de Dom Bosco do Continente europeu
reuniram-se no sábado, 26 de novembro,
com o objetivo de divulgar o estado das Fe-
derações nas quais atuam e programar um
encontro presencial.

O encontro on-line, convocado por Valerio
Martorana, membro da Presidência da
Confederação Mundial dos Ex-Alunos de
Dom Bosco e da Confederação Regional
para a Europa e Oriente Médio, começou
com as palavras de boas-vindas de Valerio
Martorana, do Presidente Mundial dos Ex-
Alunos, Bryan Magro, do Secretário-Geral
Peter Kovac e dos Ex-Alunos Jovens regio-
nais para Europa e Oriente Médio, Alessan-
dro Pensabene.

Domenico Nuc Nguyen, Delegado Mundial
dos Ex-Alunos destacou em sua fala que «é
importante caminhar juntos».

Em seguida, participaram os Presidentes
das Federações presentes: Diego Aragon,
Presidente da Espanha; Giovanni Costanza,
Presidente da Itália; Celso Nogueira, Pre-
sidente de Portugal; Bryan Magro, Presi-
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Itália
Oratório do Testaccio celebra a Imaculada Conceição

e o aniversário do primeiro oratório “salesiano”
iniciado por Dom Bosco em 1841

Roma, Itália - 9 dezembro de 2022

No dia 8 de dezembro, dia da festa da Imaculada Conceição de Maria, foi celebrado, no mundo salesiano, o 181º aniversário do oratório “sa-
lesiano”, iniciado por Dom Bosco em 8 de dezembro de 1841.

Como nos anos anteriores, este ano também o oratório salesiano de Testaccio celebrou a
solenidade com seus jovens: o programa incluiu uma Vigília e um jogo de futebol entre os
salesianos do Testaccio e os Paroquianos.

No dia da Festa, os Jovens do oratório, juntamente com a Comunidade paroquial, celebra-
ram a Missa solene presidida pelo P. Maurizio Spreafico SDB, Pároco e também Diretor do
oratório. Após a S. Missa, foi realizado o "círculo mariano", no pátio do oratório, onde os jo-
vens, acompanhados por seus pais e animadores, rezaram uma Ave-Maria para se confiarem a Nossa Senhora.

A festa terminou com a tradicional "pagnottella", oferecida pelos Ex-alunos a todos os Jovens.
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Índia
A Federação Inspetorial dos Ex-Alunos de Mumbai

visita centros no estado de Gujarat
Mumbai, Índia – 13 dezembro de 2022

A Federação Inspetorial dos Ex-alunos de Mumbai realizou uma visita à região de Gujarat nos dias 10 e 11 de dezembro, conhecendo cinco in-
stituições salesianas da região. O objetivo da visita, que percorreu cerca de 400 km, foi fortalecer as unidades de ex-alunos existentes e fa-
cilitar a criação de novas.
Foram visitadas as unidades de Chhota Udepur, já lançadas, e as novas unidades de Na-
kurot, Kavant, Makarpura, no estado de Gujarat, e a de Alirajpur, no estado de Madhya
Pradesh.
A Delegação que conduziu a visita era composta por: Ketan Gala, Presidente Nacional
dos Ex-Alunos; P. Donald Fernandes, Delegado Inpetorial; Rashmin Desai, Presidente In-
spetorial; Sachin Kotian, vice-presidente; Rajeev Mehra, Secretário e Pravin Agrawal,
Membro do Comitê.
Durante a visita, os ex-alunos das várias Unidades explicaram detalhadamente a estrutura e a força da Associação dos Ex-alunos e aborda-
ram maneiras de colaborar com os salesianos para levar adiante a missão de Dom Bosco. Durante as sessões interativas, as diversas per-
guntas levantadas foram respondidas em detalhes. Uma coisa comum aos ex-alunos de todas as Unidades foi o entusiasmo em divulgar a
maravilhosa educação salesiana recebida.



Itália

O “Bola de Ouro” Roberto Baggio inaugura
o campo de futebol do oratório salesiano de Schio

(ANS – Schio) – 26 outubro 2022

Parecia uma torcida dos grandes eventos,
aquela que se reuniu em Schio para cum-
primentar Roberto Baggio, lenda do fute-
bol grande, feito de sacrifício, suor e muita
paixão, além de torcedores e simpatizantes
de todas as idades.

O atleta, vencedor do prêmio Bola de Ouro
em 1993, Vice-campeão do Mundo em 1994
e de muitíssimos títulos, nacionais e inter-
nacionais, entrou em campo na tarde de
domingo, 23 de outubro, para ser o pa-
drinho da inauguração do campo sintético
do oratório salesiano de Scledense, cor-
tando, juntamente com o prefeito da ci-
dade, Valter Orsi, a fita que marcou o início
da nova aventura.

Muitos os que quiseram participar da oca-
sião, seja para assistir à inauguração e
participar da festa salesiana, seja para
conhecer de perto o lendário atacante,
apertar-lhe a mão, trocar com ele algumas
palavras.

Do lado salesiano, o evento contou com a
presença do P. Juan Carlos Pérez Godoy,
Conselheiro para a Região Mediterrânea,
que nestes dias se encontra em Visita Ex-
traordinária à Inspetoria São Marcos, da
Itália Nordeste (INE).

O novo campo de futebol possui grama sin-
tética de plástico reciclável e iluminação
LED. Sua realização contou com a colabo-
ração daqueles que Baggio chamou "os He-
róis modernos" - empresários privados
que decidiram não olhar para o outro lado
- e da Administração municipal.

A inauguração – organizada pelo Centro
Esportivo Juvenil Salesiano "Concordia
Calcio", com o Instituto salesiano "Dom
Bosco", de Schio – faz parte das comemo-
rações dos 120 anos do Instituto, que
amanhã, 27 de outubro, completará 121
anos.

«O que foi inaugurado não é um local vazio,
mas um lugar em cujo centro estão os jo-
vens. Possam eles nesta Casa descobrir os
seus talentos mais escondidos», declarou
o Prefeito na ocasião.

Foi uma festa dentro da festa, que o Dire-
tor do Centro, P. Enrico Gaetan, quis defi-
nir como «a realização de um sonho
acalentado há anos, do qual Roberto Bag-
gio foi a cereja do bolo. Nosso objetivo é
oferecer aos jovens um espaço que esteja
cada vez mais ao alcance deles, para sua
formação e crescimento.

O campo de futebol é o primeiro passo de
um projeto maior. A Escola está finalmente
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concluída e o Oratório se finalizará na pró-
xima primavera».

Ninguém esperava tamanha participação,
nem mesmo o Presidente da empresa, An-
drea Perezzan, que também foi o modera-
dor do evento.

Os olhos do campeão brilharam: «Me emo-
cionei ao entrar para o campo, porque me
deu vontade de jogar. Ah se tivesse outros
joelhos...», confessou, com um tanto de
saudades dos seus 22 anos de carreira e
jogos do mais alto nível.

Entre os momentos de destaque, podemos
citar a leitura, feita pelos jovens (que con-
tam entre eles com 90 jogadoras), da
carta que Baggio havia escrito aos jovens
há já alguns anos. Em seguida, as pergun-
tas dos jovens, às quais o campeão re-
spondeu testemunhando com grande
humildade: «A verdadeira beleza é sentir
alegria no que você faz, sentir o prazer de
jogar, porque o futebol é algo maravilhoso.
É importante reconhecer-se como privile-
giados ao praticar esportes, porque são
muitos os que não o podem fazer».

«Não se pode pensar – disse ainda - em
atingir os próprios objetivos sem também
passar por fracassos. 
Paixão, perseverança e determinação
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fazem a diferença. Há que aprender algo
dos sacrifícios e dos fracassos. Eu errei
um pênalti que nos fez perder a Copa do
Mundo...».

Entre os discursos oficiais estava também
o do conselheiro desportivo de Schio, o ex-
aluno do Oratório Salesiano Aldo Munarini:
«Valeria a pena escrever um livro sobre
quantas gerações passaram pelo campo
salesiano, mas também sobre os muitos
exemplos de rapazes que saíram das ruas.
Foi um campo que nos ajudou a crescer de-
vido à sua conformidade, poeirento no
Verão, lamacento na Primavera e no Ou-
tono, congelado no Inverno.
Hoje em dia seria impensável propor a uma
família que deixasse os seus filhos brincar
em tal campo. Agora estão à procura de in-
stalações de qualidade e de tecnologia de
ponta, pelo que os Salesianos também ti-
veram de ter um "pitch que estivesse à al-
tura"».
Após o corte da fita, foi inaugurada a placa,
benzida pelo P. Pérez Godoy. A festa pros-
seguiu com a apresentação das equipes,
com um jogo inaugural, com um brinde e
um momento informal para cumprimentar
e conversar informalmente com o convi-
dado de honra.

Fonti: Corriere del Veneto, Il Giornale di Vi-
cenza

NOTÍCIA
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Espanha

Emocionante Concerto de Natal Solidário
de "Misiones Salesianas" no Auditório Nacional

(ANS – Madri) – 13 dezembro 2022

Mais de 1.800 pessoas assistiram ao Con-
certo de Natal Solidário, da Procuradoria
Missionária Salesiana “Misiones Salesia-
nas”, realizado no sábado passado, no Au-
ditório Nacional de Música, em Madri.
Foram duas horas emocionantes que in-
cluíram uma dezena de peças do composi-
tor Juan Antonio Simarro, interpretadas
pela Orquestra Sinfônica “Carlos Cruz-
Diez”.

A renda do concerto, que ocorreu no Dia
dos Direitos Humanos, 10 de dezembro,
será destinada a projetos desenvolvidos
por salesianos para defender e preservar
os direitos de crianças e adolescentes em
todo o Mundo.

Mais de 50 músicos, três maestros, seis
corais com mais de 60 pessoas, além de
um soprano, um barítono, um pianista, um
violinista e um público - numeroso e calo-
roso - foram os protagonistas do brilhante
Concerto de Natal organizado por “Misio-
nes Salesianas” no último sábado, no Au-
ditório Nacional.

No repertório constavam dez composições
executadas por Juan Antonio Simarro, que,
além de mestre de cerimônias, tocou algu-
mas ao piano, cavaquinho, bongô ou batuta,
sempre interagindo com o público.

Simarro introduziu ao Concerto definindo-
se «salesiano de formação», uma vez que
é ex-aluno.

pela primeira vez com uma orquestra sin-
fônica; e a canção natalina "Esta noche es
Navidad", que, segundo o autor, Simarro,
«compus numa noite, no final de agosto, e
a gravarei nos próximos dias».
Outras peças de destaque foram: "Mi ca-
mino" - composta por Simarro após ter su-
perado o Covid-19 e como hino ao amor, à
amizade e ao ‘Caminho de Santiago’; “Vals
feliz”, solicitada pela Sociedade Austríaca
de Turismo; e “Tango para dos (2) aman-
tes”, música com a qual a Equipe feminina
de nado sincronizado se apresentou, com
sucesso, em vários campeonatos.

A soprano Angelica de la Riva, o barítono
Víctor Sierra, a pianista Isabel Pérez Do-
barro e o violinista Rubén Darío Reina tam-
bém se apresentaram nos espaços da
orquestra da Sala Sinfônica do Auditório
Nacional.
A longa ovação final à orquestra e aos
coros participantes na ‘Federación Coral
de Madrid’ pediu por uma música extra.

O Concerto de Natal Solidário foi encerrado
com agradecimentos ao público e votos de
‘Um Feliz Natal!’.
A gravação do concerto será transmitida
pela televisão, no canal espanhol "TRECE
TV", na manhã da véspera de Natal, às 9:30
hora local (UTC+1); e, ainda, é possível par-
ticipar com doações para ajudar a preser-
var e defender os direitos dos menores
acompanhados pelos salesianos em todos
os mais de 130 Países em que atuam.

Fonte: Misiones Salesianas

Ele também agradeceu à Procuradoria Mis-
sionária Salesiana de Madri (Misiones Sa-
lesianas) «pelo grande trabalho realizado
nos cinco Continentes com as crianças
mais carentes». E agradeceu pela partici-
pação das várias Entidades que colabora-
ram na realização do evento: grupo Sigma,
empresa PWACS, fundação particular Lay-
ret, empresa McYadra e Federação Espan-
hola de Clubes da Unesco (FECU).

O diretor de "Misiones Salesianas", P. Luis
Manuel Moral, por sua vez, agradeceu à Or-
questra, aos Maestros e ao Público: «São
eles os arquitetos da realização deste con-
certo de Natal, que produzirá tanto bem
aos menores que servimos em todo o
mundo», disse.

O público aplaudiu cada peça, assim como
a magistral regência de Manuel Jurado e
Carlos Riazuelo. Os jovens músicos, vene-
zuelanos residentes na Espanha, que com-
põem a orquestra "Cruz-Diez" também
comprovaram seus talentos.

O concerto outrossim contou com diver-
sas estreias mundiais, como a peça "De Sol
a Sol", composta para piano e executada



Índia

VIII Congresso Nacional da Federação Indiana
dos Ex-alunos de Dom Bosco

Shillong, Índia – 20 outubro de 2022

O Centro Pastoral Dom Bosco, de Shillong, sediou o VIII Congresso Nacional da Federação Indiana da Associação dos Ex-Alunos de Dom Bosco.
O evento foi organizado para os dias 13-15 de outubro pela equipe dos Ex-Aalunos, liderados pelo Sr. Valerian Pakma, Presidente da Federa-
ção Inspetorial “São João Paulo II”, de Shillong. Participaram do evento 250 ex-alunos das Inspetorias da Índia, juntamente com o P. Joseph
Manipadan SDB, Delegado para a FS da Conferência das Inspetorias Salesianas da Índia
(SPCSA, em inglês).
O Congresso foi aberto pelo P. Paul Olphindro Lyngkot, Superior da Inspetoria de Shil-
long (INS), juntamente com o Sr. Ketan Gala, Presidente Nacional dos Ex-alunos. Os de-
bates em grupo sobre o tema do congresso "Missão de Dom Bosco: nossa missão"
foram animadas pelo P. John Zosiama, Vigário da Inspetoria INS, e pelo P. Joseph Ani-
kuzhikattil, Delegado Inspetorial para a FS.
A assembleia determinou que os trabalhos dos próximos quatro anos incluirão: a or-
ganização dos programas de alfabetização, com cursos noturnos; o estabelecimento de programas de bolsas para estudantes pobres; a ela-
boração de programas de orientação e formação profissional e a colaboração com programas salesianos de sensibilização social, como a
“Don Bosco Green Alliance” e com os projetos para jovens em risco (YAR).

Eslováquia
Encontro da Presidência Nacional

dos Ex-Alunos e Amigos de Dom Bosco
Zilina, Eslováquia - 20 outubro de 2022

No dia 15 de outubro, o Instituto Técnico São José sediou o encontro da Presidência Nacional da Associação dos Ex-Alunos e Amigos de Dom
Bosco da Eslováquia, que contou com a presença de cerca de vinte representantes de Uniões Locais. Durante a Missa, presidida pelo Dele-
gado Inspetorial para a Família Salesiana (FS), da Eslováquia, P. Pavol Grach, foi feita uma oração pela FS e, em particular, por todos os Ex-
Alunos e Amigos de Dom Bosco do país.
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente Nacional, Sr. Robert Mruk, que recordou aos partici-
pantes o amor de Dom Bosco por seus alunos e se concentrou num breve relato sobre o estado
da Associação em nível nacional. No final de sua fala foram admitidos três novos membros do Con-
selho nacional.
O Presidente Mundial dos Ex-Alunos, Sr. Bryan Magro, participou do evento por mensagem em vídeo
na qual encorajou os participantes a caminharem juntos na mesma direção com mútua ajuda e
estima, unidos à obra salesiana e sem esquecer a missão entre os jovens, especialmente os mais
necessitados. Em seguida, o P. Grach recordou aos presentes os preparativos para o centenário
da chegada dos salesianos à Eslováquia, que ocorrerá em 2024. O Secretário Mundial dos Ex-Alu-
nos, Peter Kovac, foi convidado de honra no evento e apresentou, em seu discurso, o novo Plano Estratégico da Presidência Mundial da Con-
federação também Mundial dos Ex-Alunos de Dom Bosco.
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Abertura da Consulta Mundial da Comunicação
com homenagens e lançamento de livro

Portugal

seu primeiro álbum.
Destacando o enorme trabalho que cada
um dos representantes do sector da co-
municação e Boletim Salesiano das dife-
rentes regiões tem vindo a desenvolver, ao
longo dos tempos, o Pe. Gildasio Mendes,
Conselheiro Geral para a Comunicação So-
cial, aproveitou a oportunidade para os ho-
menagear. Foram galardoados 11 membros
de diferentes regiões do mundo. No final,
deste momento, Zaida Navarrete, delegada
da comunicação da região da Interamerica,
agradeceu, em nome de todos. «É uma ale-
gria poder dedicar o meu trabalho à mis-
são salesiana», conclui.

Esta noite de celebração foi também o mo-
mento escolhido para a apresentação do
23º livro do Pe. Mendes. “Eu Confio em Ti”,
quer apresentar a confiança com o ali-
cerce das relações humanas ao mesmo
tempo que nos questiona sobre que olhar
nos poderão dar os fundadores da Família
Salesiana sobre uma vida confiada no ser-
viço aos outros?
Que estratégias terão seguido para vencer
as dificuldades e manter viva a esperança?

(ANS – Lisboa) – 31 outubro 2022

Está a decorrer em Lisboa, a Consulta Mun-
dial da Comunicação Social, que reúne na
Sede Provincial, cerca de duas dezenas de
representantes do sector da comunicação,
Boletim Salesiano e editoras salesianas
para um encontro de trabalho e de partilha
de experiências.

A abertura oficial do encontro aconteceu,
no passado dia 29 de outubro, num mo-
mento que juntou os participantes e alguns
convidados, nomeadamente, o Provincial de
Portugal, Pe. Aníbal Mendonça numa noite
festiva.

Depois de algumas palavras de boas-vin-
das, por parte do Pe. Aníbal Mendonça, que
enfatizou a grande alegria de receber este
encontro em Portugal, seguiram-se dois
momentos musicais, com Wilson dos San-
tos, que estuda piano há três anos, no Mu-
sicentro dos Salesianos de Lisboa. Anaís
Dias, também antiga aluna da escola de
música dos Salesianos de Lisboa, interpre-
tou, depois, uma canção que faz parte do

«O tema da confiança é importantíssimo
para as nossas relações humanas e para
os nossos trabalhos, em todos os setores
da nossa vida.
A confiança e a base para estabelecer fi-
delidade, segurança e perseverança em
tudo o que fazemos», sublinhou o Pe. Men-
des.

Este é um livro que nos apresenta a con-
fiança como experiência do lugar sagrado
da pessoa humana e o seu significado na
educação salesiana.
«Para D. Bosco a confiança está no cora-
ção da educação. Neste livro apresento o
que é a confiança nas relações humanas e
na educação salesiana tendo como refe-
rência São João Bosco e Madre Mazza-
rello», concluiu o Pe. Mendes.

A noite terminou com umas palavras do
Conselheiro Geral para a Comunicação So-
cial, que destacou a importância da arte e
da comunicação. O Pe. Mendes agradeceu,
ainda, a generosidade o acolhimento na
Sede Provincial, bem como a presença de
todos.
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Portugal

Ex-Alunos de Portugal
reúnem-se em Assembleia Geral

Fátima, Portugal - 5 novembro de 2022

A Assembleia Geral da Federação Portuguesa dos Ex-Alunos de Dom Bosco ocorreu em Fátima, no Centro de Reabilitação e Integração da Co-
munidade Vida e Paz (CRIF), no dia 26 de novembro.
Os principais objetivos do encontro foram a apresentação do Relatório e do Balanço para este mandato e a eleição dos órgãos sociais para
o triênio 2023-2025. Além dos representantes dos centros e das associações locais,
participaram da Assembleia o P. Joaquim Taveira, Delegado Nacional para a Família
Salesiana, e o P. Aníbal Mendonça, Inspetor dos Salesianos de Portugal. Durante o en-
contro, Celso Nogueira apresentou o Relatório de atividades e as Contas do mandato
em nome da administração cessante, aprovados por unanimidade. Após este primeiro
momento, foi realizada a celebração da S. Missa, cuja animação litúrgica foi organizada
pelos usuários do CRIF.
À tarde, ocorreu a assembleia em que se elegeu por unanimidade a lista apresentada.
No final da sessão, o reeleito presidente Celso Nogueira compartilhou o Plano Estratégico da Confederação Mundial para o período 2022-2027.
Por fim, o P. Mendonça destacou a importância de privilegiar projetos e ações simples e eficazes, e de tentar refundar os centros locais ina-
tivos envolvendo, acima de tudo, os Ex-Alunos mais jovens.

Burundi
O Liceu "Dom Bosco" de Ngozi celebra os seus
primeiros 60 anos de vida a serviço dos jovens

Ngozi, Burundi - 11 novembro de 2022

Sábado, 5 de novembro, foi um dia de festa e alegria para o Colégio Dom Bosco de Ngozi,
Burundi. Nesta data, de fato, foram celebrados os primeiros 60 anos do Instituto, na pre-
sença de muitos salesianos, membros da Família Salesiana, autoridades civis, políticas e
militares, colaboradores e fiéis, todos que vieram prestar homenagem a escola que sem-
pre esteve ao serviço dos jovens. A Missa desta importante ocasião foi celebrada por Dom
Georges Bizimana, Bispo de Ngozi e Ex-Aluno do Liceu "Dom Bosco". A grande celebração
também foi enriquecida pela presença do Superior da Visitadoria da África Grandes Lagos (AGL), P. Pierre-Célestin Ngoboka. Na mesma data,
em clima de alegria, também foram celebrados os 50 anos de vida religiosa do P. Joseph Kabadugaritse e os 25 anos do salesiano coadjutor
Laurent Minani.
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Ex-alunos se reúnem para refundar o movimento
na capital do Brasil

Brasil

Brasília, Brasil - 6 outubro 2022

No dia 19 de setembro de 2022, às 20h, na Escola Salesiana de Brasília (antigo Colégio Dom Bosco), um grupo de ex-alunos de Dom Bosco se
reuniu com o objetivo de refundar o movimento de ex-alunos na capital do Brasil. O encontro foi convocado pelo ex-aluno Eduardo Pessoa

Cavalcante, vice-presidente da Confederação Mundial dos Ex-alunos de Dom Bosco, com o impor-
tante apoio do delegado salesiano para os ex-alunos da Inspetoria São João Bosco, e também dele-
gado nacional, P. Ivan Artur Lima de Faria SDB.
Em seguida, Eduardo falou sobre a identidade, a missão e os níveis de pertencimento dos ex-alunos
de Dom Bosco, enfatizando que se tratava de uma graça, uma missão e, portanto, de um chamado de
Deus. Ele também disse que os ex-alunos são membros da Família Salesiana em decorrência da edu-
cação recebida, que é fruto do Sistema Preventivo de Dom Bosco que, além de um sistema pedagó-
gico, lança as bases de uma verdadeira espiritualidade.

Por fim, o ex-aluno Eduardo lançou um convite para refundar o movimento dos ex-alunos em Brasília, em comunhão com a Família Salesiana.
Todos aceitam participar como construtores deste novo momento e estabeleceram alguns passos concretos iniciais.

Conferência-debate
para os jovens do Grupo Missionário

R.D. Congo

Kinshasa, R. D. Congo - setembro de 2022

No dia 25 de setembro, os jovens do Grupo Missionário Salesiano de Kinshasa organizaram um momento de formação com duas grandes pa-
lestras no Instituto de Gombe/Dom Bosco IG2. O evento começou com uma Eucaristia presidida pelo P. Christian Balabakeba e concelebrada

pelo P. Jerry Matsoumbou, Delegado para a Pastoral Juvenil da Visitadoria África
Congo Congo (ACC).

A primeira palestra, “Diante de múltiplas interpretações, como pode a Bíblia ser um
verdadeiro guia para um missionário?”, foi ministrada pelo P. Balabakeba. O tema da
segunda palestra foi "Complicações e consequências do aborto hoje", conduzida pelo
Dr. Jacques Ngayuna, médico do Centro Hospitalar Monkole e ex-aluno de Dom Bosco.

No final das palestras foram propostos debates, trocas e testemunhos durante os
quais os jovens do Grupo Missionário Salesiano puderam se expressar com perguntas ou contribuições pertinentes ao tema.
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Nigéria

Crianças em situação de rua de Lagos aprendem
e celebram a vida do Santo Artêmides Zatti

Lagos, Nigéria -31 outubro de 2022

As crianças em situação de rua de Lagos, na Nigéria, tiveram a oportunidade de conhecer e aprofundar a figura do Santo Artêmides Zatti. A
casa salesiana "Bosco Boys Home" convidou as crianças, junto com os membros do ora-
tório, a desenhar um retrato do novo santo.

Com este exercício simples, as crianças aprenderam que elas também podem imitar o
novo santo salesiano e imitar suas virtudes, especialmente a de ajudar os outros.
O acolhimento de meninos de rua faz parte do programa oferecido pela "Bosco Boys
Home", que, sob a orientação do P. Linus Onyenagubor SDB, procura estabelecer o pri-
meiro ponto de contato com os jovens.
Por meio de ações semanais, acompanhados por um grupo de voluntários, em sua ma-
ioria ex-alunos, o P. Onyenagubor e os membros da comunidade buscam conquistar a
confiança das crianças e, assim, ajudá-las mesmo enquanto vivem na rua, visando poder trazê-los para o “Bosco Boys Home“ e incluí-los em
programas de reabilitação.

Grã-Bretanha

O P. Gildásio Mendes assiste à estreia do filme
sobre Sean Devereux

Farnborough, Grã-Bretanha - 7 dezembro 2022

O Conselheiro Geral para a Comunicação Social, P. Gildasio Mendes, assistiu à pré-estreia do filme sobre Sean Devereux “A Light that Never
Dies” (Uma luz que nunca se apaga).

O filme, produzido pela equipe de Comunicação e Meios Sociais da Inspetoria britânica, foi
transmitido nos dias 26 e 27 de novembro na presença de parentes e amigos de Devereux,
do P. Maciej Makula, do P. Gerry Briody, Superior da Inspetoria da Grã-Bretanha (GBR) e
dos salesianos de toda a Inspetoria.

A obra apresenta a vida de Sean Devereux, ex-aluno, professor e voluntário salesiano que
foi morto em Kismayo, na Somália, em janeiro de 1993, aos 28 anos, enquanto trabalhava
para a UNICEF.
O filme também explora o legado que Sean deixou e o impacto que teve na vida de muitíssimas pessoas na Libéria.
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Malta

Seminário Erasmus+ sobre como ajudar os jovens
a lidar com o estresse, a ansiedade e a dor

Malta - 24 novembro de 2022

A Associação dos Ex-Alunos e Amigos de
Dom Bosco organizou um seminário sobre
o tema “Mar e costa, lagos e praias - Ven-
cer o estresse, a ansiedade e a dor”, rea-
lizado em 12 de novembro e cofinanciado
por ‘Erasmus+’ em colaboração com par-
ceiros da Eslováquia, Bélgica, Itália e Malta.

Organizações juvenis, profissionais de as-
sistência e voluntários que trabalham com
jovens foram convidados para o seminário.

Os especialistas Louis Debono, Diretor
Operacional, e Matthew Gatt Seretny, Pe-
squisador, apresentaram um kit informa-
tivo sobre o projeto.
Foram abordados temas como luto, ansie-
dade, estresse, e como as atividades rela-

cionadas ao mar e lagos ajudam os jovens
a lidar com tais situações.

Os oradores convidados representaram
suas organizações e partilharam com os
participantes as atividades, também reali-
zadas no mar, que servem para ajudar os
jovens a lidar com o estresse e a dor.

Além disso, o Presidente Mundial dos Ex-
Alunos, Sr. Bryan Magro, explicou que
«como animadores de juventude, podemos
ajudar os jovens a se reencontrarem con-
sigo mesmos, por meio da relação com a
natureza, neste caso o mar e as costas.
São muitas as oportunidades que podemos
criar para os jovens, para ajudá-los a rea-
lizar seu potencial, focar em suas energias
positivas e curar suas feridas da dor».

Marica Aquilina

A 15 de Outubro de 2022, o nosso contabilista Germán Sanmiguel Penagos representou a Asso-
ciação de Antigos Alunos SDB-AEXSDB na celebração do 50º aniversário da Fundação do Serviço
à Juventude, uma obra criada pelo Padre Javier de Nicolò.

Boletim de Informação da Associação de Antigos Alunos Dom Bosco - vol. 13 - no. 64 - Outubro 2022

Colômbia
Fundação do Serviço à Juventude
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Colômbia
Cerimónia de entrega do prémio

A 7 de Outubro de 2022, a Associação de Antigos Alunos Don Bosco homenageou o estu-
dante do Centro Don Bosco Tomás Felipe Ramírez como vencedor do “Concurso de Car-
tazes Bosco Skills Inspectorial 2022”. O tesoureiro Jorge Duque Rocha, e a associada
Sandra Zabala, apresentaram a cerimónia de entrega do prémio.

Boletim de Informação da Associação de Antigos Alunos Dom Bosco - vol. 13 - no. 64 - Ou-
tubro 2022

Colômbia
Uma amizade que vem de Deus

evangelizando, tem uma das suas maiores
forças na amizade. Tanto assim que Dom
Bosco estava convencido de que, para
viver o sistema preventivo, é necessário
ser um povo de fé no Senhor Jesus. Para
nós, a educação é uma questão do cora-
ção. A educação salesiana é educada com
o coração; é um acto de fé, esperança e
amor. A educação torna-se eficaz se pri-
meiro conseguir conquistar o coração das
crianças; se o educador-pastor não con-
seguir ligar-se ao coração do Senhor
Jesus e ao coração dos jovens, não conse-
guirá educar ou evangelizar...no máximo,
transmitirá informação, mas não educará
porque não conseguirá comunicar a vida,
não comunicará ou infectará os jovens com
nada que seja significativo para as suas
vidas. O educador está lá para comunicar
a vida de Deus. Somos sinais e portadores
do amor de Deus para os jovens pobres,
abandonados e em perigo de serem eter-
namente perdidos.

Salesianidade
Deus é o protagonista da nossa história. É
por isso que a nossa história não é sim-
plesmente o "chronos", o tempo que medi-
mos no relógio; a nossa história, na
presença de Deus, é acima de tudo kayrós,
ou seja, o tempo da salvação.
É a fé que nos permite tomar consciência
da presença de Deus na vida. A fé cristã é
eminentemente afectiva: a relação de Deus
connosco é de amor e Ele quer que re-
spondamos a Ele com amor. Responder ao
amor de Deus só é possível amando os
nossos irmãos e irmãs. É um mentiroso
que diz amar a Deus e não ama os seus ir-
mãos (1 Jo. 4,20). O Senhor Jesus foi muito
claro que não somos seus servos mas seus
amigos (Jo 15,15) e deixa claro que entre
amigos não há segredos. Ele revelou-nos
quem é o verdadeiro Deus; ele deu-nos a
conhecer as coisas do seu Pai. Nem é pos-
sível ter segredos com Deus: quem melhor
do que Ele conhece as profundezas do
nosso coração. O ser humano, mais do que
um ser racional, é um ser afectivo.
A fé cristã vivida como um carisma sale-
siano, que evangeliza educando e educa

É por isso que na Família Salesiana leva-
mos a sério a nossa amizade com as crian-
ças. Não fazemos uma leitura superficial
dessas frases emblemáticas de Dom
Bosco: "basta que sejam jovens para que
eu os ame"; "certifica-te de que todos
aqueles que encontras se tornam teus ami-
gos"; "tenta fazer-te amar". Não é um
amor no estilo das redes sociais que pro-
cura ter muitos "gostos" para alimentar o
seu próprio ego. É ganhar o coração para
fazer o melhor possível pelos outros.
O movimento dos ex-alunos salesianos é
certamente aquele que melhor compre-
ende e sabe explicar estas frases de Dom
Bosco. Os grandes educadores, aqueles
que marcaram vidas, foram aqueles que
mostraram muito amor, que espalharam
vida, que foram capazes de tocar cora-
ções, que forjaram pessoas de alta quali-
dade, de temperamento, de carácter;
pessoas profundamente humanas que têm
os pés no chão, mas os seus corações no
céu; pessoas que aprendem a ver o invisí-
vel.

P. José Arcadio Riaño, SDB
Delegado para Ex-alunos
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Coreia do Sul

Mais de 400 Ex-Alunos de Dom Bosco
no 40º "Grande Encontro de Amigos"

Gwangju, Coreia do Sul - 21 outubro de
2022

No dia 15 de outubro, mais de 400 Ex-Alu-
nos de Dom Bosco, seus Ex-Professores e
alguns Salesianos reuniram-se no campus
da Escola Secundária Salesiana de Gwangju
para o 40º "Grande Encontro de Amigos"
(Friends Great Encounter, em inglês).

Durante o evento, os ex-alunos expressa-
ram sua gratidão aos professores, também
lembrando aqueles que faleceram. Cinco
professores foram premiados pelo serviço
e contribuição à sociedade.

Participaram do evento muitos ex-alunos
famosos, inclusive um membro do Parla-
mento e um conhecido ‘youtuber’. Na oca-
sião, também foi publicada a 125ª edição
da revista anual “Salesian Friend”.
Durante o evento, também foi realizado um
encontro da Federação Nacional dos Ex-
alunos de Dom Bosco, da Coreia do Sul,

com o objetivo de relançar a Federação.
Bryan Magro, Presidente Mundial dos Ex-
Alunos, também participou por meio de vi-
deoconferência, compartilhando alguns
critérios fundamentais para o crescimento
saudável da Associação, entre eles: ca-
minhar junto com os salesianos e trabal-
har pelos jovens necessitados.

O Sr. Magro também mencionou o próximo
Congresso Mundial Especial 2024, que fo-
cará no perfil do Ex-Aluno de Dom Bosco
hoje.

O Vice-Presidente do GEX, Niel Evangelista,
também enviou uma mensagem em vídeo,
incentivando o crescimento junto com a Fa-
mília Salesiana, com foco no acompanha-
mento das novas gerações de ex-alunos e
no caminhar unidos com a Confederação
Mundial dos Ex-alunos, conforme se indica
no plano estratégico 2021-2027.

P. Samuel Yoo
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Coreia do Sul

Celebrações de fim de ano de ex-alunos coreanos

11 de Dezembro de 2022

A Assembleia Geral Anual e a festa de fim
de ano da Associação dos Ex-alunos de Don
Bosco de Seul da "Salesian High School"
em Gwangju (fundada em 1956) realizou-se
a 8 de Dezembro de 2022 no Seul, River-
side Hotel “Concert Hall”, com a participa-
ção de 270 “Salesianos”, como são
chamados.

As suas filiais de Gwangju e Incheon reali-
zam um evento semelhante nas suas re-
spectivas cidades.

Entre os participantes encontravam-se
também 7 Líderes de Gwangju “Salesian
Girls High School” da Associação de Ex-alu-
nos das FMA e 3 Ex-alunos de Don Bosco,
membros actuais da Assembleia Nacional
(Parlamento).
Foi realmente uma reunião familiar com
ex-alunos do 2º até ao 55º lote de forman-

dos. Também estiveram presentes o Pre-
sidente da DBPP Gwangju High School As-
sociation, tanto de saída como de entrada.

O encontro, com a duração de 4 horas,
consiste na Cerimónia de Entrega de Pré-
mios Don Bosco, estabelecida pela Asso-
ciação Seoul Salesio. Dois ex-alunos de
destaque receberam esta honra.

Também a revisão dos Estatutos da Asso-
ciação de Antigos Alunos de Seul foi apro-
vada por unanimidade com um novo artigo
sobre a possibilidade de prolongar por 4
vezes o mandato de um ano do Presidente
da Associação.

O "Comité do Futuro" levantou o fundo de
bolsas de estudo para os jovens ex-alunos,
que frequentam a Universidade na capital
(distância de Gwangju 300km).
Dez estudantes actuais foram selecciona-
dos devido à sua situação económica e re-
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ceberam uma bolsa de estudo. Este fundo
foi lançado desde o ano passado de 2018.

Tal como na Família o último, mas longo
item foi o Concurso de Canto “para os ca-
valheiros” com três prémios significativos
de 1000 e 500 USD cada. A sua liderança
Girls Salesio High School Past Pupils serviu
como juízes, liderada pelo Prof. Seong Ak-
kwa, da Universidade de Dankook.

Na vida agitada da sociedade sul-coreana
altamente competitiva, cada momento fa-
miliar com os queridos “Salesianos”, como
se autodenominam, é muito apreciado, traz
muita alegria.

Um bom número de Ex-alunos partilhou de-
pois a sua alegria e gratidão nas redes so-
ciais.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo 2023!

Bosco Lee
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da Congregação Salesiana. Tivemos uma
“Conferência de Mudança” de 4 dias em
Roma, organizada pelo gabinete do Ecó-
nomo Geral dos Salesianos da Don Bosco.

Tive também a oportunidade de fazer uma
apresentação na conferência sobre os si-
stemas previstos de “gestão, estrutural e
financeira” que podem ser implementados
a nível congregacional para tornar a nossa
missão aos jovens mais eficaz,  transpa-
rente e relevante. Seguiu-se outra confe-
rência internacional sobre as “Obras
Sociais Salesianas”, organizada pelo de-
partamento do Ministério da Juventude da
congregação. Esta teve lugar em Turim.
O nosso envolvimento como DBTA nestas
conferências é mais uma vez um sinal do
reconhecimento que estamos a receber da
congregação.

E estes devem servir de impulso a todos
nós nos nossos esforços para melhorar a
“QUALIDADE DE VIDA” dos nossos jovens.
Que todos os nossos esforços sejam aben-
çoados.  Que os nossos jovens sejam aben-
çoados.

Atenciosamente, Don Bosco

Pe. George Tharaniyil (TJ) SDB
DIRECTOR EXECUTIVO
Don Bosco Tech Africa

Africa

Mensagem do Director Executivo....

O ano está a avançar rapidamente e já
estamos a entrar no 4º trimestre. E com
isto, tenho o prazer de vos apresentar o
terceiro boletim informativo da Rede Don
Bosco Tech Africa para o ano de 2022.

Nos últimos três meses, foram realizadas
muitas actividades ao nível da província e
dos centros de formação. O escritório da
rede também assistiu muitas interacções
internacionais, reuniões e reconhecimento.

Um dos destaques foi a Assembleia Anual
das Partes Interessadas (ASA) online. Reu-
niu os nossos doadores, parceiros, partes
interessadas e membros da rede. O tema
foi “assegurar a participação e parceria
de múltiplos interessados no processo de
aprendizagem da EFTP”.
Os contributos e a participação foram
muito apreciados. Um grande obrigado a
todos.

A nível dos centros de EFTP e a nível das
províncias, a sensibilização do EFTP, os
programas verdes, as campanhas do ESE
e o desenvolvimento de capacidades têm
prosseguido com grande seriedade e en-
tusiasmo.
Alguns dos países envolvidos nestas acti-
vidades incluem o Gana, Nigéria, Camarões,
Etiópia,  Quénia, República Democrática do
Congo, Madagáscar e Angola.

A nível dos escritórios da rede, temos
estado envolvidos em muitos eventos in-
ternacionais.

Um dos temas debatidos a nível interna-
cional nestes dias é “EFTP sustentável e re-
siliente para o futuro”. A pandemia da
COVID-19 fez-nos reflectir sobre este tema.
O Ir. John Njuguna, fez parte do painel da
UNIDO, discutindo este tema. E o Pe. Ge-
orge Tharaniyil fez parte dos painéis da
UNESCO-UNEVOC e da Cooperação Italiana
para o desenvolvimento.

Esta foi uma grande ocasião para partilhar
os nossos pontos de vista e, ao mesmo
tempo,  foi também um reconhecimento
pelos orgãos internacionais do bom tra-
balho realizado pela DBTA no continente.
Actualmente tenho participado numa série
de reuniões na Itália, na sua maioria a nível
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Índia
Encontro do Reitor-Mor com as Irmãs Missionárias
de Maria Auxiliadora e com toda a Família Salesiana
(ANS - Shillong) – 29 outubro 2022

A longa sexta-feira de 28 de outubro do
Reitor-Mor terminou com um encontro
com as Irmãs Missionárias de Maria Auxí-
lio dos Cristãos (MSMHC, em inglês) e com
um grande encontro com toda a Família
Salesiana local na parte da noite.
O Convento de Santa Margherita Pea-
chlands, Casa-Mãe das MSMHC – 12º grupo
da FS – acolheu o P. Ángel Fernández, com
as boas-vindas reservadas aos convidados
mais ilustres. O X Sucessor de Dom Bosco,
acompanhado pelo Conselheiro Regional
para a Ásia do Sul, P. Biju Michael, e pelo
Inspetor Salesiano de Shillong, P. Paul Ol-
phindro Lyngkot, foi recebido no portão de
entrada com uma dança tradicional ‘khasi’,
sendo saudado com muito afeto pela Su-
periora Geral MSMHC, Madre Philomena
Mathew, pelas Inspetoras de Shillong e Gu-
wahati, Irmã Maria Goretti T Sangma e Irmã
Liza Chetri, e por outras personalidades.

A cerimônia de boas-vindas continuou na
Comunidade onde o P. Á. F. Artime foi pre-
senteado com alguns símbolos e vesti-
mentas tradicionais. Em seguida as noviças
do MSMHC o homenagearam com a apre-
sentação do musical “O Milagroso”, que re-
trata a vida de Dom Bosco, do qual o
Reitor-Mor apreciou a fidelidade artística,
as interpretações e a força da mensagem.
Houve em seguida a exibição da banda mu-
sical da obra "St. Margaret”e a apresenta-
ção de canções tradicionais,
acompanhadas por danças de oração.
O cerne do encontro, porém, foi o diálogo
fraterno entre o X Sucessor de Dom Bosco
e as religiosas.
Na ocasião, ele pronunciou duas mensa-
gens: ao citar o Papa, lembrou que os reli-
giosos da Família Salesiana precisam

“levar consigo o cheiro de suas ovelhas”,
isto é, estar com os seus destinatários; e,
a seguir, sublinhou que as Congregações
só poderão florescer se fizerem o esforço
contínuo de retornar às raízes de seu ca-
risma, sem perder a sua identidade.

O cordial encontro também contou com
uma sessão de fotos de grupo, e um mo-
mento de oração na capela, em homena-
gem aos restos mortais do Fundador das
MSMHC, o Venerável Dom Stefano Ferrando
SDB. Por fim, depois de uma relaxante xí-
cara de chá, servida a todos os presentes,
o grupo que viera com o Reitor-Mor o
acompanhou de volta à sede da Escola Téc-
nica Dom Bosco, onde, à noite, ainda houve
tempo para um fraterno momento com a
Família Salesiana.

O encontro envolveu Salesianos, Filhas de
Maria Auxiliadora (FMA), Irmãs Missioná-

rias de Maria Auxiliadora, Irmãs da Visita-
ção de Dom Bosco e Ex-alunas de Salesia-
nos e FMA, em torno do ‘Pai e Centro de
Unidade da Família Salesiana’, numa expe-
riência realmente “familiar”.

Em seu discurso, o Reitor-Mor lembrou aos
membros da Família Salesiana a respon-
sabilidade de viver o carisma salesiano.
Antes de mais nada, os encorajou a manter
seus carismas firmes nas Igrejas locais e,
ao mesmo tempo, a praticar o bem.

Em segundo lugar, os animou a continua-
rem a missão específica de cada Grupo.
Também pediu que se volte às próprias raí-
zes, lembrando que a celebração do cen-
tenário representa uma oportunidade e
uma responsabilidade histórica para
serem fiéis ao carisma e atentos ao es-
sencial. 

A mensagem mais significativa que dese-
jou compartilhar foi um ponto importante
do magistério do Papa Francisco: ser uma
Igreja pobre, misericordiosa, humilde.
Outra importante mensagem dirigida à as-
sembleia disse respeito à devoção a Maria
Auxiliadora, que para a Família Salesiana
não é uma opção.

Seguiu-se um momento de interação, com
perguntas e respostas, durante o qual o P.
Á. F. Artime reiterou: «Devemos ir para
onde somos realmente necessários, ou-
vindo o clamor dos pobres e não nos con-
tentarmos com aquilo que somos
atualmente».
Por fim, exortou a todos a colocar os jo-
vens como centro de suas missões, por-
que – disse - «os jovens, em sua
caminhada para a santidade e salvação»
nos ajudam a todos nós.

FAMÍLIA SALESIANA
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