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Editorial
A Família Salesiana está em festa! Dom Bosco completa 200 anos e recebe 

homenagens em todo o mundo. O nosso presente - para Dom Bosco e seus 
admiradores - é uma edição completamente dedicada ao tema do bicentenário. 

Neste número, a Juntos no Pátio refaz o caminho do nosso santo fundador, os 
acontecimentos marcantes de sua trajetória, do primeiro sonho para a juventude ao 

desabrochar da obra salesiana em Turim.  

Trazemos também depoimentos de jovens que vivem os ensinamentos salesianos 
no cotidiano, verdadeiros tesouros que a educação de Dom Bosco ajuda a lapidar 

diariamente nas escolas. 

Por falar em sonho, conversamos com um salesiano que viveu e continua a viver 
intensamente a maneira de educar do Santo dos Jovens. Em entrevista para a Juntos 
no Pátio, Irmão Walmor, salesiano educador e mágico que reside em Niterói, contou 

um pouco de sua vida e falou, com muita sabedoria, sobre a pedagogia salesiana. 

João e Matheus, personagens da Nossa Turma, relatam em seus diários o que 
aprenderam sobre o santo bicentenário. Temos também tirinhas especiais, 

passatempos, homenagens de leitores e um delicioso bolo para Dom Bosco que a 
Duda ensina a fazer passo a passo. Uma receita com o estilo do aniversariante, é claro, 

saudável como a vida que ele nos convida a viver.

Juntos no Pátio. É aqui que a gente se encontra. 
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J
oão Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815, na região dos Becchi, em Castelnuovo 
d’Asti, município com 22 quilômetros de extensão (atualmente chamada Castelnuovo 
Don Bosco, em homenagem a seu ilustre morador). Até hoje é um lugar modesto, na 

região do Piemonte, abrigando uma comuna italiana de pouco mais de três mil habitantes. 
Ali se desenvolveram os primeiros anos do pequeno João, que logo percebeu que sua missão 
na terra iria muito além dos limites geográficos da cidade natal.

Filho caçula de Francisco Bosco e Margarida Occhiena, João Bosco tem na mãe uma figura cen-
tral em sua vida. Seu pai, Francisco, faleceu quando o menino tinha ainda dois anos. Da mãe, 
recebeu as primeiras lições e valores, ouvindo com atenção suas palavras e vendo seus esforços 
para criar os três filhos sozinha, em um período de grande seca e fome na Europa. 

O bicentenário
de um santo
educador
A históriA de dom Bosco, que completA 
200 Anos no diA 16 de Agosto de 2015,
é umA históriA de Amor e dedicAção

pArA com os jovens. 

Nascimento

O Sonho

Ordenação

Primeira Obra Salesiana

Sociedade Salesiana

Início da Expansão Missionária

 Bicentenário de dom Bosco
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Aos cinco anos, Joãozinho Bosco já descobria uma 
vocação, como registrou, mais tarde, nos seus livros de 
memória: “Reunir os meninos para ensinar-lhes o catecis-
mo foi a primeira inspiração que surgiu em minha mente 
quando eu tinha apenas 5 anos; era o que eu mais 
desejava, e me parecia a única coisa que eu devia fazer 
na terra”, relata.

A compreensão de que estava no mundo para uma causa 
maior, não só ensinar os jovens, mas transformar a manei-
ra como se ensinava, veio alguns anos depois, através de 
um sonho. Ao longo de sua vida, Dom Bosco teve diversos 
sonhos considerados proféticos, que o ajudaram a tomar 
decisões em momentos de incerteza. 

Ainda aos 9 anos, teve o que considerou, mais tarde, a 
experiência onírica mais importante.  Sonhou com um 
grupo de crianças que diziam coisas desrespeitosas umas 
às outras. O pequeno João decidiu calá-las à força, com 
socos e pontapés, quando um homem o impediu. “Não 
com pancadas, João, mas com a mansidão e a caridade 
deverá ganhar esses seus amigos”.

O homem tinha o rosto luminoso e falava com carinho 
e tranquilidade. Na cena do sonho, também apareceu 
Nossa Senhora e ambos, Jesus e Maria Auxiliadora, 
confiaram ao pequeno Dom Bosco a missão de resgatar 
a juventude com uma educação diferente, fundada no 
amor. A partir de então, João Bosco começou a refletir 
sobre a missão, o método e o futuro. Como colocar em 
prática as recomendações do sonho?

Durante o seminário, desenvolveu melhor as ideias. 
Observando o distanciamento entre superiores e alu-

nos, convenceu-se que um dia seria possível educar de uma 
forma diferente, em uma relação de familiaridade e con-
fiança entre mestres e aprendizes. Fundou com os colegas, 
ainda na escola, a Sociedade da Alegria. No grupo, Dom 
Bosco liderava a diversão dos recreios no pátio da escola. As 
atividades eram diversas: pernas-de-pau, saltos a distância, 
corrida e espetáculos. Com números de mágica, conquistava 
a atenção de todos. 

Padre aos 26 anos, foi morar em Turim, para completar 
sua formação, onde veria o seu sonho de educação se 
transformar em um projeto real: o oratório de Valdocco, 
a semente da obra salesiana.

Começa a obra de Dom Bosco
Em 1841, quando Dom Bosco chegou a Turim, a cidade 
estava em crescimento acelerado. Muitas famílias chegavam 
ali em busca de melhores condições de vida e a pobreza 
era visível. Nas folgas dos estudos, Dom Bosco via jovens de 
várias idades vagando pelas ruas e praças, sem moradia e 
auxílio educativo.

Um acontecimento simples deu ao jovem sacerdote a 
oportunidade de começar a sua missão pela juventude: 
seu famoso encontro com o jovem Bartolomeu Garelli. 

Nascimento

O Sonho

Ordenação

Primeira Obra Salesiana

Sociedade Salesiana

Início da Expansão Missionária
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Chegada dos Salesianos ao Brasil

Nascimento para a Vida Eterna

Dom Bosco está aqui

Reconhecimento Nossa Senhora Auxiliadora

Ontem e Hoje

Um menino pobre, que não sabia ler, 
escrever, nem rezar, mas tinha o dom 
do assovio. No dia 8 de dezembro de 
1841, Dom Bosco preparava a missa 
da Imaculada Conceição na igreja de 
São Francisco de Assis, quando viu 
uma cena inusitada. O adolescente 
circulava pela igreja, irritando o sa-
cristão, que o expulsou com um espa-
nador. Dom Bosco mandou chamar o 
rapaz. Eles conversaram e se torna-
ram amigos. Antes de se despedirem, 
ele lhe ensinou o sinal da cruz e a 
ave-maria. Ao final, fez um convite: 
que o menino voltasse no domingo 
seguinte, trazendo seus amigos. Era 
o começo das reuniões que dariam 
origem ao oratório de Valdocco.

Dom Bosco animava as reuniões 
que alternavam práticas religiosas e 
divertimentos. Com a participação 
de leigos e seminaristas, o grupo não 
tinha local fixo. Após quase um ano 
de oratório ambulante, Dom Bosco 
adquiriu um terreno em Valdocco, na 
periferia de Turim. Para Dom Bosco, 
a dimensão espiritual dos encontros 
era o mais importante. Daí o nome: 
Oratório. O que mais atraía os jovens 
que iam participar das atividades por 
livre e espontânea vontade? Muitos 
estudiosos da biografia de Dom Bosco 
não têm dúvida: o ambiente recreati-
vo e a personalidade de Dom Bosco. 
No Oratório começaram as experiên-

cias que se tornariam o modelo de 
todas as obras salesianas. O ensino 
da liturgia, a música, a algazarra do 
pátio, tudo se misturava no espí-
rito alegre de uma nova forma de 
educar.  Nas atividades pedagógi-
co-pastorais, Dom Bosco fazia surgir 
um estilo de educação fundado 
no amor, na razão e na religião: o 
Sistema Preventivo. Em entrevista 
publicada em 1884, assim Dom 
Bosco resumiu a sua pedagogia: 
“Muito simples: deixo os meninos 
em plena liberdade de fazer as 
coisas que lhes são mais simpá-
ticas. O ponto é descobrir quais 
são suas boas qualidades e depois 
procurar desenvolvê-las”.

Muitos historiadores e inte-
lectuais estudaram o significado da 
pedagogia de Dom Bosco no cenário 
do século XIX. Um deles, o escritor 
italiano Mário Pomilio, observou: 
“O valor revolucionário da práxis 
educativa de Dom Bosco está no fato 
de que, em pleno século XIX, quando 
ainda a escola era muito severa, ele 
proclamou como fundamento de sua 
pedagogia a regra da amorevolezza, 
definindo-a assim: que os jovens não 
somente sejam amados, mas que 
saibam que são amados”.  

Nos primeiros anos do Oratório de 
Valdocco, Dom Bosco era incansável. 

Organizava cursos noturnos para 
ensinar os jovens trabalhadores a 
ler e escrever, e publicava manuais 
populares da vida cristã. Em 1859, 
com sua obra já começando a 
crescer, Dom Bosco reuniu pessoas 
de sua confiança e fez um convite a 
cada uma: “Você gostaria de traba-
lhar comigo em favor dos jovens?”. 
Um grupo de voluntários, entre eles 
o jovem Miguel Rua, tornou-se a pri-
meira geração da Sociedade de São 
Francisco de Sales, os Salesianos. O 
santo patrono da nova congregação, 
São Francisco de Sales, foi escolhido 
por unir duas características funda-

 Bicentenário de dom Bosco
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Chegada dos Salesianos ao Brasil

Nascimento para a Vida Eterna

Dom Bosco está aqui

Reconhecimento Nossa Senhora Auxiliadora

Ontem e Hoje

mentais: a caridade-bondade e o grande 
talento para a comunicação da Palavra 
de Deus. Uma das preocupações da 
Igreja no final do século XIX era justa-
mente a evangelização pela imprensa.

Durante sua caminhada no mundo, Dom 
Bosco também ajudaria a ramificar sua 
obra, realizando um antigo sonho. Fundou 
o Instituto das Filhas de Maria Auxilia-
dora, junto com Madre Mazzarello, e a 
Associação dos Salesianos Cooperadores, 
tendo sua mãe, Margarida, como figura de 
referência. Viu ainda, com alegria, sua obra 
ganhar outros países e continentes, envian-
do, ele mesmo, os missionários salesianos 
que tornaram a sua Família internacional.

São João Bosco nasceu para a vida eterna 
no dia 31 de janeiro de 1888. Na Páscoa 
de 1934, no dia 1o de abril, foi canoniza-
do pelo Papa Pio XI. Em 1988, João Paulo 
II o proclamou Pai e Mestre da Juventude. 

No final de sua vida, ao falar de seu belo 
projeto em favor da juventude, repetia, 
com humildade e devoção, que tentou 
apenas cumprir o seu dever: “Nossa Se-
nhora Auxiliadora, que conhece as neces-
sidades dos nossos tempos, nos ajudou”. 
No coração da obra salesiana, Dom 
Bosco deixou uma homenagem para 
aquela  que tudo havia feito: a basílica 
de Maria Auxiliadora, em Turim, hoje um 
ponto de convergência dos peregrinos de 
todo o mundo.

sAiBA mAis:

o B icentenário e 
A prepArAção dA 
FAmíl iA sAlesiAnA

Após três anos de preparação intensa, a Família Salesiana celebra o 
bicentenário de seu fundador. Milhares de pessoas são envolvidas 
em festejos e atividades, com o objetivo de relembrar a história de 
Dom Bosco, apresentar o seu legado aos jovens e pensar o futuro de 
sua missão. 

Na Congregação Salesiana, o percurso para o Ano do Bicentenário 
teve início em 2011. Ao longo de um triênio, concluído em 15 de 
agosto de 2014, a Família Salesiana estudou a história, a pedagogia e 
a espiritualidade do Santo dos Jovens. Um estudo que, segundo o Rei-
tor Emérito dos Salesianos, Pe. Pascual Chávez, foi e continua sendo 
essencial. “Já se passaram as gerações daqueles que tinham conhecido 
Dom Bosco ou que tiveram contato com as suas primeiras testemu-
nhas. É necessário, por isso, beber nas fontes e nos estudos sobre 
Dom Bosco, para aprofundar antes de tudo a sua figura. O estudo de 
Dom Bosco é condição para poder comunicar o seu carisma e propor 
a sua atualidade”, afirma.

Além do estudo, o tempo de preparo na Família Salesiana foi marca-
do por diversas atividades de mobilização para a data. Uma delas a 
peregrinação das relíquias de Dom Bosco, que atravessaram os países 
onde a obra salesiana se faz presente, reunindo milhares de fiéis e 
retornando, ao final da jornada, ao lugar onde tudo começou, em Tu-
rim. Também o Padre Ángel Fernández Artime, 10o sucessor de Dom 
Bosco, viveu esse período com grande entrega e alegria, visitando 
comunidades salesianas nos cinco continentes e festejando com jovens 
de diversas culturas e nacionalidades.
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A imagem peregrina de 
Dom Bosco está sendo 
recebida em diversas 
comunidades salesianas no 
Sul do País. A passagem 
tem motivado diversas 
atividades especiais, como 
visitas a escolas, hospitais, 
procissões e carreatas pelos 
municípios.

Como não podia deixar de ser, o entusiasmo e a criativida-
de têm sido a marca das comemorações do bicentenário 
de Dom Bosco na Rede Salesiana de Escolas. Confira alguns 
exemplos do que acontece em colégios de todo o Brasil.

As celebrações do 
bicentenário na RSE

Exposição de arte
Em Campinas-SP, a Escola Salesiana São José realizou uma 
exposição em que Dom Bosco foi um dos homenageados. 

No Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Manaus
-AM, os jovens registraram em um muro, com gra-
fite, a devoção de Dom Bosco a Maria Auxiliadora.

Homenagem
em grafite 

Conhecendo a vida 

de Dom Bosco

Como parte da aula de Ensino 

Religioso, os alunos do 1º ano do 

Instituto Profissional Laura Vicunha 

de Campos dos Goytacazes-RJ fize-

ram uma visita à capela da escola. 

Nela, ouviram histórias da vida de 

Dom Bosco.

Imagem de
Dom Bosco no Sul

 Bicentenário de dom Bosco
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O Colégio Dom Bosco de Americana-SP realizou o “Arraiá” San Gio-
vanni Bosco, com a participação de toda a comunidade educativa. O 
tema da festa junina aludiu aos 200 anos de Dom Bosco, resgatando 
as riquezas, as belezas e a cultura da sua terra natal, a Itália. 

Os alunos do 2º ano do ensino 
médio do Colégio Salesiano de Belo 
Horizonte-MG foram desafiados a 
criar jogos virtuais e de tabuleiro 
para homenagear o Bicentenário 

de Dom Bosco. Os trabalhos lúdicos 
contemplaram informações sobre 
a vida e a obra de Dom Bosco, 

elucidando seus ideais e ensinamen-
tos. A atividade teve a orientação 
do professor de Ensino Religioso, 
Amin Feres. “Ao conhecer a histó-

ria, a pedagogia e a espiritualidade 
de Dom Bosco, é possível torná-lo 

presente na vida do jovem”, ressalta 
o educador.

Jogos interativos 
inspirados em 

Dom Bosco

Relembrando
o oratório

de Valdocco

Um grande Oratório Festivo em 
comemoração ao Bicentenário do 
Nascimento de Dom Bosco na Casa 
dos Salesianos em Pindamonhanga-
ba-SP reuniu alunos, educadores e 
familiares de diversas escolas da RSE do Vale do Paraíba. Celebração euca-rística, esportes, momento de música e brincadeiras foram algumas das 

atividades realizadas, bem ao estilo 
do Oratório de Valdocco. O evento 
reuniu 800 jovens. 

Trabalhos
artísticos 

Os alunos da educação infan-

til do Colégio Auxiliadora de 

Campos Novos-SC participam 

de uma série de atividades 

para celebrar a data e conhe-

cer melhor a história do Santo 

dos Jovens: contação de histó-

rias, cantos, pintura, colagem, 

entre outras. 

Dom Bosco

nas acolhidas

O Instituto Coração de Jesus 

de Santo André-SP reali-

zou acolhidas especiais ao 

longo do ano, apresentan-

do aos jovens vídeos sobre 

a vida e a obra do Pai e 

Mestre da Juventude, com 

destaque à sua infância, 

família e estudos.

“Arraiá”
San Giovanni Bosco
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V
itória de Paula Ramos, 23 anos, ex-aluna da RSE, é um exemplo 
da juventude que nossas escolas buscam despertar. Formada em 
Relações Internacionais, ela atua como analista de políticas da ONG 

ActionAid Brasil, presente em mais de 40 países. Na organização, Vitória 
desenvolve atividades de combate à pobreza e às injustiças socioambientais. 

Durante boa parte de sua vida, ela estudou em um colégio salesiano: o 
Instituto Nossa Senhora da Glória (INSG Castelo), em Macaé-RJ. Ingressou 
na escola aos 3 anos, no Jardim, e saiu aos 17, em 2008, ao completar o 
ensino médio. A ex-aluna aponta as atividades educativo-pastorais realiza-
das na escola como experiências decisivas para seu projeto de vida. “Foi no 
Castelo que comecei a fazer trabalhos voluntários, quando tinha uns 10 ou 
11 anos (...) Desde então, nunca tive dúvidas em relação ao que considero 
minha missão na vida, a de trabalhar para quem mais precisa”, ressalta.

Vitória começou sua trajetória na ActionAid Brasil estagiando no setor de 
Direito à Alimentação,  onde teve contato com uma nova realidade: a 
pobreza rural e o desenvolvimento no campo. A ActionAid atua no nível 
local através de parcerias com organizações de base e movimentos sociais 
ao redor do Brasil que fazem trabalhos de desenvolvimento das comuni-
dades, gerando soluções que sejam social e ambientalmente justas para as 
comunidades atendidas.

“Pude ter bastante contato com esse tipo de trabalho mais local nos 2 
primeiros anos trabalhando lá. Agora trabalho com análise de políticas em 
nível nacional e internacional, fazendo pesquisas para monitorar algumas 
políticas públicas voltadas para a população mais pobre, tentando apri-
morá-las, sempre em parceria com outras organizações da sociedade civil 
brasileira”, relata a ex-aluna.

Presentes
para

Dom Bosco
“Minha escola me ensinou
a olhar para o próximo”
Vitória Ramos é analista de políticas na ONG internacional ActionAID.

Jovens protagonistas de sua 
história e atuantes no mundo, 
que promovem e inspiram 
mudanças por onde passam. 
Conheça a história de alguns 
jovens que dão sentido à 
missão educativa dos salesianos 
(SDB) e salesianas (FMA). Com 
uma formação rica e muita 
consciência de seu papel na 
sociedade, essa turma oferece 
depoimentos e lições de 
vida que são um verdadeiro 
presente para o nosso santo 
bicentenário.

 Bicentenário de dom Bosco
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Antes de atuar na ONG, Vitória já 
tinha alguma experiência com o 
trabalho voluntário, inclusive fora 
do Brasil. Em 2010, ela arrumou as 
malas e embarcou para sua primeira 
viagem à África, na cidade do Cabo. 
“Trabalhamos em um lar para crian-
ças que eram órfãs ou cujos pais não 
tinham condições de criá-las. Passáva-
mos as tardes com essas crianças, que 
eram quase 40 meninas e meninos de 
3 a 17 anos, e ajudávamos nos seus 
deveres de casa, a servir o lanche e 
desenvolver atividades mais lúdicas. 
Aquelas crianças eram muito caren-
tes de atenção e criaram um vínculo 
muito forte conosco, pois as enchía-
mos de carinho. Os funcionários do 
lar diziam que os outros voluntários 
que recebiam eram em sua maioria 
europeus e não eram tão calorosos 
quanto minha amiga e eu (risos). Foi 
uma dor partir, e até hoje sinto falta 
das crianças, pois vivi uma entrega 
muito grande a elas”, relembra. 

Dois anos depois, Vitória fez outro 
trabalho voluntário, dessa vez na 
Etiópia, um país completamente dife-
rente de tudo que já tinha visto. “Fui 
com meu companheiro para dar aulas 

de inglês para crianças na escolinha 
de uma comunidade bem pobre na 
capital do país, Addis Ababa. Foi uma 
experiência muito profunda porque o 
lugar em que eu morava e dava aulas 
era muito pobre, estava até sem abas-
tecimento de água, e a cultura etíope 
é muito diferente e interessante.” 
Ambos os trabalhos foram iniciativa 
própria, não vinculados à ActionAid.

Sobre a escola da RSE e a pedago-
gia de Dom Bosco, Vitória fala  com 
ternura e saudade. O INSG Castelo 
sempre foi uma segunda casa. Sua 
mãe dava aulas de música na escola, 
sua irmã também estudou lá, e a 
relação com os educadores, funcio-
nários e irmãs era muito calorosa e 
saudável. A vontade de ajudar as 
pessoas se desenvolveu ali, nos valo-
res adquiridos, no afeto do cotidiano 
e nas ações de solidariedade realiza-
das. “Sempre digo para as pessoas 
que minha escola me ensinou a ser 
humana, a olhar para o próximo, 
e para mim isso vai muito além da 
religião. Foi no Castelo que comecei 
a fazer trabalhos voluntários, quando 
tinha uns 10 ou 11 anos – em uma 
das aulas de Ensino Religioso com a 

Tia Tereza resolvemos criar um grupo 
de jovens e nos reuníamos toda 
sexta-feira. Quinzenalmente, fazíamos 
uma visita ao orfanato Menino Jesus 
(acho que era esse o nome) ou ao 
Recanto dos Idosos. Eu simplesmente 
amava aquelas visitas, sempre que 
estava em um desses lugares eu sentia 
que eu era eu mesma e aquele era o 
meu lugar. Desde então, nunca tive 
dúvidas em relação ao que considero 
minha missão na vida, a de trabalhar 
para quem mais precisa, para mudar 
sua situação, e devo isso ao Castelo”, 
afirma.
 
Segundo Vitória, esse é o grande dife-
rencial de uma escola salesiana: o ele-
mento humano. Hoje, ela faz da luta 
por uma sociedade mais justa e igual 
uma forma de viver. Vitória sabe que o 
sonho de transformar o mundo é um 
grande desafio, uma utopia de muitos 
caminhos, que passam, todos eles, 
pelo respeito aos direitos humanos. E 
deixa um recado aos jovens: “Tenho 
certeza que tudo isso que fiz e faço 
pode ser feito por qualquer uma/um 
de vocês. Eu garanto que não é muito, 
mas pode fazer a diferença para outras 
pessoas e para a sociedade”.
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C
om histórias cheias de bons 
valores, o escritor mirim do 
Instituto Maria Auxiliadora de 

Goiânia-GO, Alexandre Raizer, de 9 
anos, faz sucesso com seus livros. Suas 
obras já são adotadas por escolas e 
foram divulgadas na mídia nacional. 

A ideia de escrever livros surgiu de 
uma forma inusitada. A família Raizer 
estava reunida na varanda de casa, 
quando a pequena Rafaela reclamou 
dos seus óculos, dizendo: “Mamãe, 
papai, não existe nenhuma princesa 
Disney que usa óculos”. Neste mo-
mento, Alexandre, seu irmão mais 
velho, levantou da mesa e correu 
para o escritório da casa. A solução: 
escrever um livro. Percebendo que o 
mundo das histórias infantis não tinha 
mesmo heroínas com problemas de 
vista, ele criou a fábula “A princesa 
que usa óculos”.

Assim surgiu o primeiro dos seis livros 
do autor mirim, escrito quando ele 
ainda tinha 7 anos. Os livros conti-
nuaram a nascer, muitas vezes como 
um gesto de solidariedade. “Minhas 
histórias na maioria das vezes são cria-
das a partir de algum acontecimento 
ou para ajudar meus amigos”, afirma 
Alexandre.

A aceitação das diferenças é uma 
constante na sua obra. Em “A princesa 
que usa óculos”, ele cria um mun-
do de faz-de-conta com monstros, 

príncipe, princesa e castelo. Depois do 
lançamento, os pais contam que têm 
recebido retornos muito positivos de 
escolas, educadoras e mães elogiando 
o livro e relatando o caso de crianças 
que perderam a vergonha dos óculos 
após a leitura.  

“Tatá, a princesa de bigode” veio de 
um desafio lançado pela atriz Tatá 
Werneck no programa Encontro com 
Fátima Bernardes, onde Alexandre 
esteve como convidado. Tatá contou 
que sofria bullying na juventude por 
conta dos pelos no 
buço. Alexandre topou 
o desafio e criou um 
mundo onde todos 
têm bigodes, mostran-
do que as diferenças 
dependem do ponto de 
vista de cada um.

Há ainda livros como 
“A viagem dos amigos” 
e “A princesa que usa 
óculos II, na luta contra 
o bullying”, com outras 
aventuras criativas e 
ensinamentos. No se-
gundo, Alexandre aborda 
diretamente o problema 
do bullying. Sobre esse as-
sunto, comenta: “Eu penso 
que o bullying é uma coisa 
muito feia, desagradável e 
que ninguém tem o direito 
de desrespeitar o outro”.

Para Alexandre, a escola ajuda a 
desenvolver o talento. Na sala de aula, 
ele sempre teve que ler e escrever 
muito. O ponto forte do IMA, para 
ele, são as amizades e o conhecimen-
to. “Minha escola é divertida, cristã 
e me ajuda a fazer muitos amigos. O 
que mais gosto do meu colégio é do 
aprendizado que ele me passa”.

Segundo o aluno, a literatura pode 
melhorar a convivência entre as 
crianças e adolescentes, criando um 
ambiente fraterno e de muita imagi-
nação. “As histórias podem mostrar 
para os leitores que mesmo diferentes 
temos que manter o respeito e a soli-
dariedade, e o importante é gostar de 
si mesmo”, explica. 

Ao pensar sobre seu futuro, Alexandre 
se enxerga fazendo muitas coisas ao 
mesmo tempo: “Eu quero ser médico, 
pianista, mágico e escritor”.

“O que eu mais gosto 
do meu colégio é o 
aprendizado que ele
me passa”
Alexandre Raizer é aluno do Instituto Maria Auxiliadora
de Goiânia e escritor-mirim.

 Bicentenário de dom Bosco
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A
os 20 anos, Renan Luís 
Silva, ex-aluno do Instituto 
Maria Auxiliadora de Rio 

do Sul-SC, assumiu uma importante 
missão: foi eleito coordenador do 
Conselho Nacional da Articulação 
da Juventude Salesiana (AJS). Além 
da missão à frente da AJS, Renan é 
articulador do Espaço Jovem Domin-
gos Sávio, em Rio do Sul, e estuda 
Ciências Sociais na Universidade 
Federal de Santa Catarina. 

Ele teve o primeiro contato com a 
AJS em 2010. Baixista, recebeu um 
convite para entrar na banda da 
escola, que também fazia parte dos 
grupos da AJS. “No início, isso não 
fazia diferença para mim, pois estava 
interessado realmente nas atividades 
da banda em si. Vieram convites da 
Pastoral Escolar para outros encon-
tros, envolvendo todos os grupos da 
escola, e me esquivei de início, até 
que deixei a resistência de lado e re-
solvi participar. Gostei muito do forte 
sentimento de acolhida e da expe-
riência de estar com alunos de outras 
turmas de diversas idades e diferen-
tes dons”, relembra. Rádio escolar, 
banda, esportes, jogos, leitura, teatro 
e formações eram algumas atividades 
realizadas pela AJS do IMA. 
 
Renan conta que nas duas passa-
gens que teve pela escola salesiana, 
na 5a série, em 2006, e no ensino 
médio, de 2010 a 2012, recebeu 
uma calorosa acolhida de toda a 
equipe educacional e dos colegas. 

Na memória, ele guarda 
boas recordações da sua 
turma. Por exemplo, 
uma Cápsula do Tempo 
que juntou cartas e 
objetos do grupo, a 
ser aberta em 2022, 
ano do centenário do 
IMA, dez anos após a 
sua formatura. “O que 
mais me atraía no IMA 
era, além da formação 
escolar, a formação 
humana que os alunos 
estavam sujeitos, que 
eu acredito que faz 
toda a diferença no 
processo educativo”, 
ressalta. 

Nos momentos 
formativos e de 
reflexão, Renan passou a com-
preender melhor a pedagogia de 
Dom Bosco: “Após eu ter a vivência 
na AJS, esta história fez muito mais 
sentido, porque comecei a notar 
os traços de sua pedagogia no meu 
ambiente”.
 
No trabalho da AJS, ele diz enxergar 
um caminho para resgatar os jovens 
em situação de risco. “É notável a 
realidade de exclusão que muitos 
indivíduos sofrem. A AJS, sendo uma 
experiência associativa, tem condi-
ções de ir em busca de jovens das 
periferias, sejam as geográficas ou 
existenciais (como diz o Papa Fran-
cisco) e colocar em prática os ensina-

mentos de Dom Bosco para fins de 
inclusão: educativa e evangelizado-
ra”, explica.

Sobre a importância do bicentenário 
de Dom Bosco e o que isso repre-
senta para os jovens da Articulação 
da Juventude Salesiana, Renan se diz 
um grande admirador do Santo dos 
Jovens: “É fascinante perceber como 
Dom Bosco esteve muito à frente 
do seu tempo no que diz respeito à 
educação e evangelização dos jovens, 
principalmente dos mais carentes. Co-
nhecer sua obra e seu carisma me dá 
ânimo e amparo para o seguimento 
de Jesus Cristo ao estilo salesiano.”

“Todos nós devemos
ser protagonistas
de nossas vidas”
Renan Luís Silva é coordenador do Conselho Nacional da
Articulação da Juventude Salesiana.
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 entrevistA

U
m mágico educador, um educador mágico. Aos 94 anos, residindo no Colégio 
Salesiano Santa Rosa, em Niterói-RJ, o salesiano Irmão Walmor Muniz Freitas é 
um tesouro da Família de Dom Bosco. Nascido no dia 12 de maio de 1921, no 

Riachuelo, Rio de Janeiro, ele teve seu primeiro contato com os salesianos aos 8 anos, 
quando se ingressou no oratório festivo do bairro. 

Nas atividades do oratório, Irmão Walmor começou a se interessar pela arte, em especial 
o teatro e a mágica, e se encantou também com as perspectivas de seguir a vida religiosa. 
Ao longo de sua bela trajetória, aprendeu e ensinou muitas coisas. Tornou-se salesiano 
aos 19 anos, dando início ao seu trabalho na casa de formação em Lorena, onde dava 
aulas e organizava um oratório para os jovens, colocando em prática sua vivência de 
infância. 

Ao mesmo tempo em que desenvolveu a carreira artística, cultivou uma ampla formação 
acadêmica, sendo licenciado em Filosofia e Pedagogia no Rio de Janeiro, em Psicologia 
na Bélgica, em Língua e Literatura Francesa na França, e mestre em Educação pela Uni-
versidade Federal Fluminense.

Criou e organizou durante mais de quinze anos um dos festivais de mágica mais antigos 
do país, em Niterói, encantando os alunos com números de malabares e ilusionismo. A 
festa entrou no Livro dos Recordes, o Guiness Book, como o espetáculo de mágica com 
maior tempo de atividade ininterrupta. 

Em entrevista à Juntos no Pátio, Irmão Walmor conta como chegou aos salesianos, a 
descoberta de suas vocações, a mágica na pedagogia salesiana e a importância de Dom 
Bosco na educação de hoje. 

Os caminhos de uma

vida mágica
neste Ano em que dom Bosco, o sAnto 
pAdroeiro dos mágicos, completA 200 

Anos, A juntos no pátio conversA 
com o sAlesiAno irmão WAlmor, 

FAmoso nA FAmíl iA sAlesiAnA pelo 
tAlento nA educAção dos jovens e nA 

reAlizAção dos truques de mágicA.
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salesianas: corrida de saco, corrida com vela acesa, pau de 
sebo. A ideia era alegrar os meninos e tirá-los das ruas. 

Para o terceiro dia, não tínhamos  nada. Pensamos, “o 
que vamos fazer?” Éramos quatro irmãos e três clérigos 
(estudantes para padre). Eu inconscientemente falei: ah, se 
eu soubesse fazer mágicas. Por que disse aquilo? Quando 
menino, no oratório no Riachuelo, os salesianos contrata-
ram um mágico para ir numa tarde se apresentar para a 
comunidade. Eu fiquei deslumbrando com aquilo. Toda 
vez que o mágico precisava de um menino, eu me dispu-
nha e subia no palco. 

Naquele momento, em Lorena, pelas impressões que fi-
caram em mim, a exclamação saiu inconscientemente: ah, 
se soubesse fazer mágica! Se soubesse, encheríamos esse 
terceiro dia com mágicas. Nem acabei de falar e os outros 
disseram: “Isso mesmo, vamos fazer mágica!” Eu disse: 
“Quem vai fazer mágica?”. “Você”, eles responderam. “Eu 
não sei, nunca fiz”, avisei para eles. Por fim, apareceram 
quatro ou cinco salesianos que moravam na casa e sabiam 
fazer alguma coisa. Fui atrás de cada um e passei uma 
noite quase sem dormir, sobressaltado, por ter que fazer 
algo que eu não sabia.

Juntos no Pátio: Conte-nos um pouco sobre sua vida 
até chegar aos salesianos.

Irmão Walmor: Eu nasci pobre, meus pais eram filhos 
de escravos. Vieram para o Rio de Janeiro em busca de 
trabalho, depois que foram libertados. Meu pai tornou-se 
eletricista e trabalhou 40 anos neste ramo. Minha mãe, 
dona de casa, era uma boa cozinheira, uma boa lavadeira, 
uma boa mãe para os filhos. Nós éramos três irmãos. Mi-
nha família não tinha muitos conhecimentos de religião, 
nem práticas, mas um sentimento religioso muito forte. 

Em 1929, eu tinha 8 anos e abriu-se no Riachuelo, onde 
nós morávamos, um oratório festivo, o Instituto São Fran-
cisco de Sales. Os padres eram muito bons, nos tratavam 
muito bem. Íamos para lá, ganhávamos balas, havia ativi-
dades que gostávamos como canto, declamação de poesia 
e teatro. Isso foi me ligando aos salesianos. Quando meu 
pai me colocou no Colégio Pedro II, eu estudava lá, mas 
não deixava de ir ao oratório. 

No oratório ensinavam catecismo para os pequenos, sinal da 
cruz, ave-maria e o pai-nosso. A bondade que eles tinham 
era uma coisa muito proeminente. Eu gostava daquele tra-
balho, e aquela religiosidade deles foi passando para mim, 
foi abrindo meus olhos para uma vida futura. Comecei a ver 
a vida de outro jeito. Terminei o curso no Pedro II já com 
vistas na universidade, curso de Engenharia, mas comecei a 
pensar mais longe. E depois? No oratório, ouvindo os ser-
mões e as palestras, decidi por esse futuro com os salesianos. 
Esse futuro sorria para mim com uma certa promessa. 

Então me mandaram para Lorena, onde comecei a vida 
religiosa, como aspirante. Já tinha dado aula dois anos no 
Rio. Cheguei em Lorena para assumir o trabalho de profes-
sor. Então assumi esse serviço, dando aulas, cuidando do 
oratório festivo, fazendo essas coisas dos salesianos. Cantava 
para os meninos, organizava jogos de futebol e teatro. 

Juntos no Pátio: Como o senhor descobriu o talento 
para a mágica?

Irmão Walmor: Quando fui para Lorena, já era salesia-
no, havia feito os primeiros votos. Estava encarregado 
de um oratório festivo quando veio o carnaval de 1944. 
Nesse período, fazíamos várias atividades no oratório: 
lá os meninos pobres ficavam horas jogando, brincando 
e aprendendo. No carnaval, fizemos uma programação 
de brincadeiras que nós entendíamos como tipicamente 

“no oratório, ouvindo os 

sErmõEs E as palEstras,

dEcidi por EssE futuro

com os salEsianos.”
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 entrevistA

Aí comecei a forçar a lembrança do que tinha visto o 
mágico fazer na minha infância no oratório. Pegava 
alguns meninos, os mais espertos, para que eles dessem 
as respostas que eu queria. De modo que parecesse para 
o grande público que aquilo era uma coisa extraordinária. 
Então nós fizemos uma sessão de mágicas e hipnotismo. 
A grande força do mágico da minha infância era o hipno-
tismo. Passou o primeiro dia e foi um sucesso. A garotada 
ficou entusiasmada, todo mundo ficou satisfeito. 

Juntos no Pátio: E aí você nunca mais parou?

Irmão Walmor: Sim. Um dia depois, um padre alemão 
me chamou e disse: “Onde você aprendeu a fazer hipno-
tismo?” Eu disse que não havia aprendido em lugar al-
gum, que havia sido uma tapeação. E ele me disse: “Você 
pode não ter percebido, mas quando você olhava para 
os meninos, alguns até se empalideciam e agiam como 
se estivessem hipnotizados. Seria bom se você estudasse, 
porque você tem esse talento”. 

Aquilo me impressionou bastante. Dali para frente, em to-
dos os lugares onde íamos, pediam para eu fazer mágica. 
Em todas as casas salesianas pegou a fama de que eu era 
mágico. Comecei a arranjar livros de mágica e hipnotis-
mo e comecei a estudar aquilo, sem encontrar nada que 
satisfizesse minha curiosidade. Não tinha muitos materiais 
de mágica. Fazia aparecer um anel dentro de um ovo, um 
lenço dentro de um jornal, coisas assim, mais simples e 
fáceis. Em 1948, fui para Cachoeira de Campo para ser 
assistente de uma divisão de 194 meninos e aconteciam 
aquelas grandes festas de Dom Bosco e Nossa Senhora. 
Em uma daquelas ocasiões, resolvi tentar fazer o que o 
mágico da minha infância tinha feito no Riachuelo. 

Fui aprendendo manipular as coisas, fazer aparecer ou 
desaparecer objetos só com os dedos. Aí de repente fiz 
um número mais difícil, das bolas. Você faz aparecer uma 
bola, depois duas, depois quatro, e então elas vão sumin-

do, até não haver bola, mas um lenço. Em Cachoeira do 
Campo, dei dois ou três espetáculos muito bons.

Mas a mágica não era só manipulação. Ela exige objetos 
próprios para os truques. Quando cheguei em Niterói, o 
padre diretor pediu para eu fazer mágicas para os internos, 
variando nos espetáculos. Eu disse: “Olha, padre, sei fazer 
alguma coisa, mas não faço mais porque não tenho mate-
rial, custa caro”. E ele falou: “Manda buscar esse material 
que nós vamos pagar”. E assim foi. Aprendi a construir 
e a fazer vários objetos de mágica, com serrote e oficina. 
Comecei a apresentar números de mágica, sobretudo de 
hipnotismo, nas festas salesianas. Fui com a mala cheia de 
quinquilharias para Ponte Nova, Belo Horizonte, Barbacena, 
São João del-Rei, Brasília, São Paulo. Fui me apresentando 
nas casas salesianas e melhorando meu desempenho. 

Juntos no Pátio: E então você entrou para o Clube dos 
Mágicos e depois fundou um festival de mágica?

Irmão Walmor: Tomei conhecimento de  um clube de 
mágicos em 1956. Em conversa de mágico com mágico, 
vamos aprendendo a fazer as coisas. Todo mágico do clube 
tinha que ter um pseudônimo. O meu é Príncipe Negro.

“tomEi conhEcimEnto dE 

um cluBE dE mágicos 

Em 1956. Em convErsa 

dE mágico com mágico, 

vamos aprEndEndo a 

fazEr as coisas.”
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Nesses últimos dez anos, chamava os 
mágicos no Rio, os melhores, para 
fazermos a festa de Dom Bosco em 
Niterói. Eles vinham. Têm muito 
respeito por Dom Bosco, que é o 
padroeiro dos mágicos. Cada um fazia 
dois ou três números. Uma hora e 
meia de espetáculo. Eu abria, fazia 
algumas, depois vinham os colegas.

Juntos no Pátio: E você continuou 
a fazer mágicas no tempo de estu-
do que passou na Europa ou teve 
um intervalo nessa carreira?

Irmão Walmor: Na Europa, eu era 
orientador educacional e precisava de 
um gravador, para gravar e analisar 
entrevistas. Um belo dia um irmão 
de lá disse que conhecia alguém que 
podia me ajudar. Fomos à casa dele. 
Quando chegamos lá, ele estava no 
seu ateliê. Fazia mágicas também. 

Fiquei deslumbrado com a quantida-
de de material para mágica no chão. 
Quando o dono do ateliê me viu, viu 
que eu sou negro, e na Europa havia 
muito preconceito, não reagiu bem.  
Disse, “Não toque em nada!”. Então 
eu falei: “Está preparado?”. Peguei 
uma bola de pingue-pongue no chão 
e, puf, ela sumiu, fiz ela desaparecer. 

Ele ficou impressionado, pois não 
tinha essas habilidades de manipu-
lação. Então mudou completamente 
o cenário. Ele saía e ia às casas para 
fazer mágica, como eu fazia no Brasil. 
E me encaixou nos espetáculos dele. 
Então nos três anos na Europa, sem-
pre continuei a fazer mágica. E como 
eu já tinha lido muitos livros de mági-
ca, em francês, espanhol, já conhecia 
uma série de coisas, tudo o que eles 
pediam eu conseguia fazer. E aquilo 
foi um elemento muito útil para me 
relacionar com o povo e os outros sa-
lesianos. No fim das contas, de 1944 

até agora, são mais de 70 anos de 
mágica. Mais de 1200 espetáculos. 

Juntos no Pátio: Tem algum truque 
pelo qual você tem um carinho 
especial?

Irmão Walmor: Todos eles, mas 
gosto das mágicas mais bonitas. Digo, 
para os olhos. As que mexem com 
fogo. Comer fogo, por exemplo. O 
povo fica maravilhado com aquilo. 
Gosto também das mágicas coloridas, 
as argolas chinesas que vão se engan-
chando uma nas outras. Também a 
das bolinhas, que fiz mais de 90 vezes 
antes de apresentar ao público.   

Juntos no Pátio: Qual a importân-
cia da mágica dentro da pedago-
gia salesiana? 

Irmão Walmor: Não só no colégio, 
mas também na faculdade, eu usei nú-
meros de mágica para esclarecer certas 
passagens pedagógicas. No colégio, 
usei a mágica para explicar questões 
religiosas. Por exemplo, o mistério 
da Santíssima Trindade. A mágica 
entra também como atração para os 

meninos virem para o oratório. Faziam 
parte do espetáculo religioso.

Juntos no Pátio: O Padroeiro dos 
Mágicos completa 200 anos em 
2015. Qual a importância da peda-
gogia dele hoje?

Irmão Walmor: O Sistema Preventivo 
de Dom Bosco sobrevive até agora, 
200 anos depois, apesar de tudo o 
que tem acontecido na educação. Pais 
que são cristãos procuram mandar os 
filhos para escolas que têm princípios 
cristãos. Naturalmente, a pedagogia de 
Dom Bosco é nessa base, de conservar 
os valores de Cristo. De ter como base 
o evangelho e nunca tirar o sentimento 
religioso do global da educação. Ou 
seja, o evangelho deve ser o motor da 
educação. Se o jovem compreender o 
Evangelho, naturalmente será educa-
do como bom cristão, uma pessoa de 
caráter, um pai de família honesto, um 
profissional de valor. São esses valores 
que garantem a persistência da Socie-
dade Salesiana no mundo. 

Colaborou para a realização desta
matéria a jornalista Bianca Piquet. 
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Pequenas
histórias,

   grandes

lições

Hoje a Pastoral da escola fez uma atividade muito legal 
com a turma. Levamos para a escola fitas métricas e nos 
reunimos no pátio. Cada um mediu sua altura e registrou 
os números em um papel. 

O tamanho da classe é bem variado. Tem o João, com 
pouco mais de um metro e meio, e também o Túlio, 
com mais de 1,90. Não por acaso, ele está na seleção 
de basquete da escola. Eu, Matheus, sou um garoto não 
muito alto, nem baixo. Devo estar na média. 

Daí o Padre Fernando contou a todos qual era a altura 
de São João Bosco: já na idade adulta, Dom Bosco media 
apenas um metro e sessenta e três. Percebendo a nossa 
surpresa, a Irmã Rosa anotou uma frase no quadro de 
avisos do corredor, uma observação de um grande poeta 
de nossa língua, Fernando Pessoa: “Uma pessoa não é do 
tamanho de sua altura, mas do tamanho de seus sonhos”. 

Então eles contaram para nós a história do grande sonho 
de Dom Bosco. Aos 9 anos, o santo já queria fazer algo 
pelos jovens de seu tempo. Mas ainda não estava claro 
em seu coração o que devia fazer e como faria. As 
respostas vieram em um sonho.

De repente ele estava perto de casa, em uma área 
espaçosa e cheia de crianças. Tentou ouvir o que os 
meninos diziam e se assustou. Muitos deles diziam 
blasfêmias e coisas desrespeitosas. Tentando interromper 

aquilo, Dom Bosco gritou com eles e tentou agredi-
los com socos e chutes. Nesse instante, ouviu uma 
voz desconhecida e serena, chamando-o pelo nome. 
Joãozinho virou-se e deu de frente com um homem de 
roupas nobres. Havia uma luz em seu rosto e Dom Bosco 
não conseguia olhar diretamente em seus olhos.

“Não com pancadas, mas com a mansidão e o carinho 
você deverá ganhar esses seus amigos. Converse com 
eles sobre o pecado e a virtude”, o homem disse. 

Os meninos pararam de brigar e se reuniram ao redor do 
estranho. O pequeno João Bosco estava em choque. 

“Sou apenas um menino pobre e ignorante. Quem é 
o senhor que diz para eu fazer coisas impossíveis?”, 
perguntou. 

“Parecem impossíveis, mas você deve torná-las possíveis 
com obediência e sabedoria”.

“E como posso adquirir a sabedoria?”

“Eu lhe darei a mestra”, disse o homem.

Ao lado do homem, surgiu uma mulher de manto 
brilhante, vestida como rainha. Nesse momento Dom 
Bosco soube que estava diante de Jesus e Nossa Senhora. 
Maria tomou-o pela mão e mostrou-lhe o campo. No 

O tamanho de um sonho
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lugar dos meninos, havia agora animais selvagens de 
todo o tipo. “Eis o seu campo. É aqui que você deverá 
trabalhar. Seja humilde, forte e robusto. E o que verá 
acontecer agora com esses animais, você fará pelos meus 
filhos”, ela disse. 

João piscou os olhos e não viu mais os animais selvagens. 
Os bichos se transformaram em mansos e alegres 
cordeirinhos, correndo entusiasmados ao redor deles. 

Quando acordou, o pequeno João sentiu que tinha vivido 
uma experiência real. As mãos tremiam e ainda estavam 
doloridas pela briga com os meninos. Dom Bosco tinha 
agora uma missão e sabia como devia agir. “Estava 
lançada a semente da educação salesiana!”, exclamou a 
Irmã Rosa, concluindo a história. 

Aplaudimos e assobiamos, empolgados. Não fosse esse 
sonho, pensei, não existiria a escola salesiana e não 
estaríamos neste momento batendo palmas.

Agora, escrevendo esse diário, me lembro da cena, e 
penso sobre como um sonho pode transformar o nosso 
projeto de vida. Os personagens do sonho inspiraram 
o nosso fundador a pensar o Sistema Preventivo. No 
oratório de Valdocco, ele começou a colocar tudo em 
prática. Ali nasceu uma verdadeira Sociedade da Alegria. 

Os meninos estudavam e aprendiam em um clima de 
amor e fraternidade, com jogos e brincadeiras.  

Esses valores se tornaram a essência de todas as obras 
salesianas. É o que sentimos também em nossa escola. 
Nada de jovens e crianças de um lado, professores de 
outro. Estamos em conexão, o tempo todo. Aprendemos 
juntos. Eles nos ajudam a enxergar longe, a corrigir 
nossas falhas, mas sempre com respeito, paciência e 
carinho.

Depois da atividade no pátio, visitamos um lar para 
crianças. Diego levou seu violão e tivemos uma manhã 
bastante animada. Aproveitamos para ensinar algumas 
coisas que aprendemos na escola para os meninos. 

Fico pensando...toda vez que um jovem ou educador 
se apaixona pela educação salesiana, e leva adiante 
essa missão, sonhamos juntos com Dom Bosco. Muitas 
pessoas sonhando juntas devem fazer um sonho ficar 
maior, mais grandioso. Sendo assim, Dom Bosco é do 
tamanho de um sonho que ainda não terminou, um 
gigante em fase de crescimento. 

Como me sinto feliz em ser parte
deste sonho imenso!

Um sonho pode 
nos ajudar 
a crescer 
e apontar 
caminhos. O 
sonho de Dom 
Bosco ajudou
a transformar
o mundo.
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Diário do JOÃo
Prever e estimular

o bem
Todos os dias na escola ouço falar nos valores da 
educação salesiana e até já sabia alguma coisa 
sobre o Sistema Preventivo de Dom Bosco. É algo 
que a gente sente na primeira semana de aula 
e nem sempre consegue explicar. A atenção e o 
carinho dos nossos professores, o modo como eles 
enxergam o melhor que nós temos e nos convidam 
a olhar para o futuro com determinação e fé. 

Mas desde quando comecei a estudar as ideias 
de Dom Bosco e a conversar com a Irmã Rosa e 
o Padre Fernando sobre esse assunto, tudo vai 
ficando mais claro. A cada dia fico mais admirado 
com esse santo que tanto fez e continua fazendo 
por nós jovens.

Confesso, amigo diário, ouvia falar em carisma 
de Dom Bosco e viajava um pouco. Imaginava na 
hora tudo o que as pessoas costumam dizer sobre 
uma pessoa carismática. Alguém que conquista a 
simpatia de todos, causando boa impressão sem 
esforço. Não que Dom Bosco não tivesse esse tipo 
de carisma, mas o dele era algo muito maior. 
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Dom Bosco sempre acreditou estar no 
mundo pelos outros. Por isso, escolheu 
os jovens. Ou melhor, escolheu e foi 
escolhido. Aí está o verdadeiro carisma 
de Dom Bosco. Como disse o Padre 
Fernando, carisma na visão cristã 

é uma graça dada a alguém pelo Espírito Santo 
para o bem comum. O carisma é um dom que 
deve estar a serviço do próximo. No caso de Dom 
Bosco, a serviço da juventude.

E o que Dom Bosco queria fazer por nós, jovens? 
Como podemos entender melhor essa “riqueza de 
espírito” que ele tanto queria transmitir? Tudo 
gira em torno de uma palavra, disse a Irmã Rosa: 
o amor! O amor é a alma do projeto educativo de 
Dom Bosco: o Sistema Preventivo. 

O amor, a razão e a religião são as três palavras-
chaves do Sistema Preventivo. Difícil separar 
uma coisa da outra na forma de Dom Bosco 
educar. Não por acaso, os salesianos e salesianas 
procuram educar evangelizando e evangelizar 
educando. Aprender, na escola salesiana, é 
aprender a aprender, aprender a crer, aprender a 
amar. 

“Mas por que essa educação é chamada de 
preventiva?”, perguntei durante a formação da 
AJS. 

O padre Fernando sorriu e me devolveu a 
pergunta: “Por que, João? Qual a sua opinião?”

“Não sei. Porque ajuda a prevenir o mal em nossa 
vida?”, tentei adivinhar.

É bem por aí, mas vai além, ele me explica. 
Prevenir não é somente evitar o mal, mas 
antecipar o bem. Os educadores salesianos 
ajudam o jovem a abrir o coração para a beleza 
da vida e a pensar o futuro. Como? Por meio de 

um amor enorme - a 
caridade pedagógica 
-, que vemos todos 
os dias no respeito, 
no acolhimento, na 
amizade, na preocupação 
deles conosco. 

Quando nos abrimos para os outros na escola, 
motivados por esse clima de afeto, abrimos em 
nós uma janela para o mundo. Nessa janela, 
expomos muita coisa que faz parte do nosso jeito. 
Coisas boas e outras, talvez, nem tanto.  Vendo 
o que temos para mostrar, o educador salesiano, 
como Dom Bosco, nos ajuda a crescer, a despertar 
o talento, os bons sentimentos e ideias, as nossas 
vocações. “Todo jovem tem um ponto acessível ao 
bem”, Dom Bosco dizia. 

É dessa maneira que começamos a nos tornar 
seres humanos melhores e ativos, protagonistas 
das nossas vidas. E vamos construindo a cada 
dia, na sala de aula, no pátio, nas atividades de 
campo, o nosso projeto de vida. 

Querido diário, aposto que você pode notar 
minha emoção ao escrever esse texto. É como 
a professora Alice diz nas aulas de redação. Na 
escrita, a gente junta as ideias, coloca tudo em 
ordem, e melhora nosso entendimento.

Ainda terei muito tempo na escola e quero 
aproveitar cada instante de aprendizado. Quando 
sair (tomara que esse dia custe a chegar!), aonde 
quer que eu vá, levarei comigo uma bagagem 
cheia de bons valores e lembranças.

Ainda não sei qual profissão seguir, mas quero 
ajudar a fazer um mundo melhor, sendo um bom 
cristão e honesto cidadão. De uma 
coisa tenho certeza: serei um 
eterno aluno de Dom Bosco.
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O Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, fundado por Dom Bosco e Madre Mazzarello, é o segundo maior grupo da FS.

As principais obras 
salesianas no mundo 

são os oratórios 
(centros juvenis), 

escolas, internatos, 
paróquias e as obras 
de promoção social.

A primeira salesiana 

cooperadora foi Margarida 

Occhiena, mãe de Dom 

Bosco. Hoje são mais de

25 mil leigos 

em ação, 

inspirados pelo carisma

de Dom Bosco.  

A Família Salesiana

é composta por

 30 grupos 

oficialmente reconhecidos.

Contém cerca de

400 mil
membros!

Você
sabia?Você
sabia?

É hora de curtir 
com o Rafa
alguns fatos 

interessantes sobre 
a obra salesiana!
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Os primeiros grupos da Família Salesiana - Salesianos de Dom Bosco, Filhas de Maria Auxiliadora e Associação dos Salesianos Cooperadores - foram fundados pelo próprio 
Dom Bosco.

A região com o maior 
número de SDBs é a região 

Mediterrânea, com
3213 salesianos.

A Ásia Sul fica em segundo, com
2659 salesianos

em atividade.

O país com o maior 

número de salesianos é 

a Índia. A Itália, onde 

nasceu a obra salesiana
, 

fica em segundo lugar. O 

Brasil aparece em quinto 
na lista.

As FMA, irmãs
salesianas,
estão presentes em
83 províncias 
religiosas,
94 nações,
com um total de
1408
comunidades
locais.

Os Salesianos de Dom Bosco estão presentes em131 países,nos cinco continentes. Organizam-se em
86 inspetoriase têm

1800 casaspelo mundo. 

 *Fonte: Dados Estatísticos Anuais 
(sdb.org e cgfmanet.org).
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A Festa
Mundial do
Bicentenário

Limerick, Irlanda
Para celebrar o bicentenário 

de Dom Bosco, um grupo de 
jovens da comunidade salesiana 
de Limerick fez uma viagem de 
dois dias pelo “Caminho Dom 

Bosco”, partindo de Camp Dingle 
e passando por Annascaul, na 
bonita paisagem de Kerry. No 

total, andaram 40 km. A ideia foi 
ajudar uns aos outros ao longo 

do caminho e colocar em prática 
os valores de Dom Bosco.

Homenagem na ONU, em Nova Iorque
Uma sessão solene homenageou o carisma salesiano, por 
ocasião do Bicentenário do Nascimento de Dom Bosco, na 
sede da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados 
Unidos. A sessão mostrou o empenho dos salesianos em 
prol dos jovens, principalmente os que vivem em condições 
difíceis.  Presente na cerimônia, o cardeal salesiano Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga falou sobre a importância de 
dar continuidade ao projeto de Dom Bosco. 

Missa do Bicentenário no México
Na Cidade do México, uma grande mis-

sa na Basílica de Guadalupe marcou 
a festa nacional pelos 200 anos de 
Dom Bosco. Realizada em maio, a 
celebração eucarística teve cober-
tura ao vivo de uma rede de tevê 
mexicana e mobilizou a Família 

Salesiana do país. Cerca de dez 
mil fiéis acompanharam a missa 

presencialmente no templo.

Criatividade em Bogotá
No Centro Dom Bosco de Bogotá, na Colômbia, 

os jovens se reuniram no campo de futebol da 
instituição para uma coreografia em homena-
gem aos 200 anos de Dom Bosco. Ao final da 

homenagem, eles formaram esta bela imagem.

Reitor-mor em Samoa
Padre Ángel Fernández Artime, X Sucessor de Dom 
Bosco, visita comunidades de vários países no Ano 
do Bicentenário. Em Samoa, ele foi recebido com 
danças e cantos tradicionais pelo “Povo do Sol”. 
Os alunos do centro técnico salesiano acolheram 
o Reitor e o convidaram para dar uma volta na 
canoa do bicentenário. Junto com 44 jovens, Pa-
dre Ángel remou e navegou pelo porto do Ápia.

Saiba como o Bicentenário de Dom Bosco
está sendo celebrado pelo mundo afora!
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8000 alunos festejam 
juntos em Portugal
Cerca de 8000 alunos, estudan-
tes de escolas salesianas portu-
guesas, estiveram em peregrina-
ção no Santuário de Fátima no dia 
22 de maio para celebrar o Santo da 
Juventude. Centenas de pais e educadores 
acompanharam o grupo. Para a coordenação nacional 
das escolas salesianas de Portugal, São João Bosco tem 
uma “história de vida fantástica” e  inspira os jovens, 
que o enxergam como um exemplo, um guia. 

Nairóbi, Quênia 
Na capital do Quênia, país africano, 
centenas de pessoas se reuniram para a 
realização do Fórum Juvenil do Bicen-
tenário de Nascimento de Dom Bosco, 
sobre o tema “Jovens transformando o 
mundo”. Danças e músicas da cultura 
local marcaram a abertura do evento.

Dom Bosco vira personagem 
de mangá no Japão
No ano do Bicentenário, a editora sa-
lesiana de Tóquio, “Don Bosco Sha”, 
lançou uma revista em quadrinhos es-
pecial, o famoso mangá japonês, para 
festejar o Santo dos Jovens. A ideia é 
usar uma linguagem pop e atrativa da 
cultura nipônica para mostrar aos jo-
vens a bonita história de Dom Bosco. 
“Coragem, o sonho 
de Dom Bosco 
continua” é 
o título da 
publicação.

Compromisso pelo futuro na Índia
Os salesianos da Inspetoria Salesiana de Hyderabad reforçaram 
sua dedicação, no ano do Bicentenário de Dom Bosco, pelo 
futuro das crianças. Eles organizaram dois encontros com o 
vice-primeiro ministro do Estado de Telangana, doutor Rajaiah. 
Nos encontros, quinze crianças de obras sociais salesianas 
entregaram a ele um memorando sobre os compromissos da 
campanha Action 2015, pela redução da pobreza no mundo. 
Rajaiah confirmou a necessidade de melhorar os servi-
ços de saúde e educação, para garantir um futuro 
melhor às crianças indianas. 

Turim, Itália
Os lugares onde Dom Bosco deu 
início à sua obra estão atraindo 
fiéis e personalidades de todo 
o mundo em 2015. Na Itália, as 
comemorações recebem a atenção 
também dos governantes e autorida-
des. Sergio Mattarella, presidente italiano, esteve na Basílica 
de Maria Auxiliadora em maio e depositou uma coroa de 
flores na Urna de Dom Bosco. “Tenho uma imagem de 
Dom Bosco no meu escritório”, declarou. 

Expo Milão 2015
Também na Itália, em Milão, uma das maiores feiras cul-
turais do mundo tem um lugar especial para Dom Bosco 
neste ano. Os Salesianos comemoram o bicentenário com 
uma estrutura montada em um pavilhão inteiro, nomeado 
Casa Dom Bosco. A “Casa” expõe documentos, imagens e 
frases que ajudam a contar a história de Dom Bosco e sua 
obra. A Expo Milão segue até o dia 31 de outubro.

O fim da jornada das relíquias
As presenças salesianas da 
Albânia, de Kosovo e Malta 
receberam a urna de Dom 
Bosco e fecharam sua pe-
regrinação. Desde 2012, 
a urna com as relíquias 
do santo percorreu os 
cinco continentes, visitan-
do casas salesianas de todo 
o mundo, como preparação 
à festa do Bicentenário.
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Dom Bosco
em quadrinhos

Dom Bosco
em quadrinhos

Dom Bosco também faz 
história. Não só a história dos 
séculos, mas as histórias da 
literatura. Seus valores e sua 
vida já inspiraram filmes, 
romances, poemas e também 
histórias em quadrinhos. 

Nas tirinhas da Nossa Turma RSE não 
é diferente. O Santo dos Jovens está 
sempre presente, seja na memória dos 
personagens, nos seus gestos e na forma 
como eles encaram os desafios do 
cotidiano. Com vocês, algumas das tirinhas 
inspiradas no nosso santo bicentenário!

26



27



28



A Nossa Turma é cheia de histórias! Você pode conhecer todas elas, 
saber tudo sobre cada um dos personagens e dar ideias para novas 

aventuras no nosso site: rse.org.br/nossa-turma/
A Nossa Turma espera por você!
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Ajude a Duda 
a chegar 

ao bolo do 
Bicentenário 

de Dom Bosco!

PASSAtempo!
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Qual das 
mangueiras 
o Txai deve 
colocar na 

torneira para 
conseguir

regar a flor?

PASSAtempo!
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do leitor
Espaço

Rodrigo Nogueira Alves Fonseca, 13 anos, aluno do Colégio Salesiano Nossa 
Senhora Auxiliadora de Aracaju-SE, colocou sua criatividade no desenho a 
serviço de uma homenagem a Dom Bosco. A arte foi criada para unir dois 
temas importantes lembrados na sua escola durante o mês de junho: as 
festas de São João e o bicentenário do Santo dos Jovens.

Desenho de Rodrigo Nogueira Alves Fonseca
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Envie seu material para

mkt@rse.org.br

Confira também as obras de arte dos 
alunos Ailton Cardoso Junior, do 3º ano 

do ensino fundamental, e Heloísa da 
Silva Brino, do 8º ano. Estudantes do 

Instituto Coração de Jesus (ICJ) de Santo 
André-SP, eles partilham com os leitores 

da Juntos no Pátio suas homenagens a 
Dom Bosco. Os desenhos foram esco-

lhidos como “Selos do Bicentenário” na 
mostra de pintura que o ICJ realizou no 

primeiro semestre.

Desenho de Heloísa da Silva Brino

Desenho de Ailton Cardoso Junior
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Mais dicas saudáveis em
rse.org.br/webtv/canal/s-de-saude

Receitas
da Duda

Pra comemorar:

Um bolo de
três velinhas
Duda nunca havia feito um bolo de aniversário 

com três velinhas. A ocasião não poderia ser 

melhor: o bicentenário de seu santo preferido. 

A turma decidiu homenagear Dom Bosco e ela 

logo aceitou a missão de confeccionar o bolo. 

 
Então ela pensou: qual seria a melhor opção? 

O bolo de Dom Bosco deveria ser grande 

e alimentar os jovens de toda a escola. Tão 

nutritivo quanto a educação salesiana. 

 
Decidido! Ela resolveu fazer um bolo de 

cenoura, uma receita saudável e, ao mesmo 

tempo, muito saborosa.

Siga a receita com cuidado e o seu bolo tem 

tudo para ficar ótimo! Compartilhe as fatias 

com seus colegas e sua família. Ou então, 

promova uma ação solidária em sua escola. 

Não esqueça de fotografar o momento e 

partilhar as imagens com a Juntos no Pátio!

Ingredientes
1/2 xícara (chá) de óleo
3 cenouras médias raladas
4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 xícaras e meia (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura
1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 xícara (chá) de açúcar
Para uma cobertura molinha, coloque 5 colheres de leite

Modo de preparo
Bata no liquidificador a cenoura com os ovos e o 
óleo, acrescente o açúcar e bata por uns 5 minutos. 
Em seguida, em uma tigela ou na batedeira, coloque 
o restante dos ingredientes misturando tudo, menos 
o fermento. Esse deve ser misturado lentamente, com 
uma colher. Asse em forno preaquecido (180°C) por 
40 minutos.

Preparo da cobertura
Misture todos os ingredientes, leve ao fogo, faça uma 
calda e despeje-a sobre o bolo.
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