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Noticias breves
MJS RIO 2013

A pedido da Comissão conjunta PJ e
CS em nível nacional no Brasil,
pedimos para incluir no site de vocês o
banner do MJS na Jornada Mundial da
Juventude no Rio de Janeiro (mais
informações no site link)
link: http://www.mjs.org.br

França - VIII ‘Festiclip’ em Lião

Caríssimos amigos e amigas,
A minha saudação vos encontre centrados em Deus, radicados
no Cristo, e com o desejo e a vontade de comunicar o amor de
Deus aos jovens, especialmente os pobres.
Passo agora a deter-me em alguns itens.
Em primeiro lugar, muito obrigado pela proximidade
demonstrada por ocasião da morte de minha adorada Mãe! O
vosso afeto e as vossas orações foram de grande conforto para a
minha Família a fim de vivermos na paz e na esperança esse tão
grande evento.
A seguir, cumprimentos a todos quantos participastes e fizestes
dos Capítulos Inspetoriais uma experiência carismática de
comunicação, fazendo bom uso da mídia social, das novas e
velhas tecnologias de comunicação. Muitos Delegados o
fizeram nas próprias Inspetorias, mudando a mentalidade e a
imagem da comunicação junto aos irmãos: enriqueceram assim
o modo de pertença e de participação à manifestação mais
importante de uma Inspetoria, i. é, o Capítulo Inspetorial.

Em seguida convido todos a seguir, a informar e a dar uma
idéia acerca dos eventos mais importantes que os Jovens estão
para viver em nossa Igreja e em nossa Congregação: a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) e, neste contexto, o Encontro do
Movimento Juvenil Salesiano (MJS), à presença do Reitor-Mor,
da Madre Geral das FMA, e de alguns membros dos seus
respectivos Conselhos Gerais. A qualidade da informação, da
reflexão e da sinergia entre os Dicastérios durante ambos os
acontecimentos é um requisito de amor pela missão em favor
17 junho 2013. Perto de 80 pessoas,
sobretudo jovens, provenientes de toda dos jovens que Deus nos confia na Igreja e na Sociedade.
Unamos as forças, acendamos o coração, reforcemos nossa

a França, e também do exterior,
participaram da cerimônia conclusiva
da 8ª edição da resenha de videoclipes
‘Festiclip’. Feito no centro salesiano
‘Jean-Bosco’, de Lião, no passado 1°
de junho, o Festival apresentou vários
curtas, realizados pelos jovens ao
longo do ano escolar, sobre temas e
problemáticas juvenis quais
videogueimes, sexismo, álcool, aids...

vocação, intensifiquemos nossa oração, façamos uma
comunicação de muita qualidade.

Caracterizada por clima festivo e
animada por várias apresentações
espirituosas, a 8ª edição do Festiclip,
de Lião, contou com a competição de
nove curtas, aos quais se acrescentou
um 10º, fora de concurso.

Terminando, recomendo-vos a distribuição da revista
Salesianos 2014 entre os membros da Família Salesiana e as
pessoas que atuam nas instituições, empresas, direções, na área
da Educação, para o desenvolvimento integral das crianças, dos
adolescentes e dos jovens. Neste ano, o fio condutor da revista é
a Pedagogia Salesiana.

No final de cada projeção o jovem
Serdu – desenhista do BS francês “Don
Bosco Aujourd’hui” e membro do júri
– realizava em tempo real um
quadrinho representativo do curta, que
em seguida também se projetava.
Sucessivamente todos os participantes
podiam atribuir uma nota a cada vídeo,
menos ao seu próprio.

Os membros do Dicastério CS vos saúdam!

Antes de outorgar os prêmios, o júri
quis fazer uma avaliação do ponto de
vista pedagógico, de cada clipe,
apontando os aspectos positivos e os
elementos a serem trabalhados caso se
quisesse no futuro desenvolver um
projeto vídeo. A Ir. Marie-Agnès
Chetcutti, Presidente do Festiclip, disse
em nome também dos demais
membros: “O júri se congratula com
todos os participantes por ter tido a
coragem de tratar de temas relativos a
própria vida dos jovens e por terem
feito filmes. Ficamos impressionados
pelo grande trabalho feito junto com os
próprios colegas, trabalho de equipe
feito na pesquisa de belas imagens e de
feliz sonoplastia”.
O prêmio do público foi a ‘Replay’,
vídeo dirigido pelos jovens do Campus
Pouillé, filme que enfrenta a questão
da discriminação sexual; e foi
apreciado pelo público por sua
originalidade e talhe, e pelas
surpreendentes reviravoltas narrativas.

Enfim, mantenhamos o nosso entusiasmo, a nossa reflexão e a
nossa informação na caminhada rumo ao CG27. Temos
mandado em tempo oportuno, e corretamente compiladas, as
fichas pedidas pelo Regulador e os Dicastérios. Todos os dados
coletados serão a base para a leitura e a interpretação que farão
o Reitor-Mor e os Capitulares acerca da situação atual da
Congregação.

Cordialmente em Dom Bosco Santo,
P. Filiberto.

Información: Renovar a presença nos pátios digitais:
‘restyling’ de dois sítios inspetoriais

A presença no continente digital é um dos fatores qualificantes
do trabalho dos Salesianos pelos jovens de hoje e de amanhã. O
pátio digital não substitui o pátio do oratório mas alia-se a ele
como espaço novo de educação e de evangelização. Eis por que
muitas realidades salesianas requalificam e modernizam
constantemente os próprios sítios, ou 'sites', internete.
Rádios, televisões, casas editoras, projetos pastorais, também
obras e, obviamente, Inspetorias...: são muitas as realidades
salesianas presentes na rede que atualizam constantemente as
próprias interfaces digitais. ANS com freqüência se tem dado
conta de mudanças estruturais ou ‘restylings’ de sítios.

O prêmio do júri foi ao invés a
“Vengeance ou pardon” (vingança ou
perdão), dirigido pela ópera de
Laurenfance, que enfrentou vários
assuntos, como o sentimento de culpa,
a consequência das próprias ações...
Muito apreciado igualmente por sua
cenografia.

E, como sempre, as novidades com freqüência são relançadas
oficialmente por ocasião de especiais eventos ou festas, da FS.
No dia 24 de maio, p. ex., por ocasião da Festa de Maria
Auxiliadora, apresentaram oficialmente os seus novos portaisweb a Inspetoria do Brasil-São Paulo (BSP) – intitulada
exatamente a Maria Auxiliadora – e a da África Central (AFC)
– intitulada a Maria SS. Assunta.

O sítio da Inspetoria brasileira – http://www.salesianos.com.br/
Aos jovens do Liceu Técnico Privado – visualizável também por ‘tablet’ e celulares, não somente
“Le Puits de l’Aune”, graças ao vídeo oferece agora mais conteúdos mas também multiplicou as
“Mario et Luigi – Niveau lycée”
possibilidades de interação com os utentes, aumentando as
(Mário e Luís – Nível liceu) foram
possibilidades de busca e a organização das informações,
tanto o prêmio especial por humorismo permitindo comentar as notícias, e sobretudo valorizando as
quanto pela criatividade. O seu curta ligações com as várias redes sociais.
raconta com originalidade e grande
número de ‘gags’ as insídias que se
O acesso às redes sociais é uma característica também do portal
devem evitar para se chegar ao liceu. da Inspetoria africana – http://donbosco-rdc.org/ – que já lança
na homepage o link à sua página Facebook. Entre outras
O 8º festival se encerrou com a boacaracterísticas do sítio, além de sua apresentação leve e
noite dada por Peter Hoang, salesiano cativante, há outrossim o espaço dedicado aos conteúdos
vietnamita, missionário do Projeto
multimídia, quais o vídeo, o ‘slide-show’…
Europa e membro do “Atelier
Multimedia”. O missionário realizou Várias inovações essas, que nada mais fazem senão seguir a
perante os jovens o origâmi de uma
orientação geral da Igreja, para que se aproveitem cada vez
estrela, sublinhando como para obter mais os novos espaços abertos pela Internete, em que atuar e
um resultado realmente belo seja
amplificar a obra de evangelização.
necessária a presença de numerosos
elementos. Ele fez assim uma
(esconder)
comparação com o projeto Festiclip,
em que várias equipes de jovens,
Formação: SSCS Handbook: A visão de Dom Bosco
acompanhadas por um adulto,
produziram o melhor de si para realizar
os vídeos.
Os vídeos vencedores do prêmio, tanto
do público quanto do júri, podem ser
vistos no sítio da Inspetoria FrançaBélgica Sul.A próxima edição do
Festiclip será no dia 24 de maio de
2014.
(esconder)
Dom Bosco tinha uma compreensão ampla da comunicação. A
Brasil - Educação e evangelização carta que ele escreveu a respeito da difusão dos bons livros é
uma espécie de carta magna: exprime seu coração apostólico,
em forma de quadrinhos
sua fé e sua visão de empreendedor.

31 maio 2013. A Rede Salesiana de

Dom Bosco considerava a comunicação como um campo
prioritário da missão : “A difusão dos bons livros é uma das
finalidades da nossa Congregação... Por isso, peço-lhes e
esconjuro a não descuidar essa parte importantíssima da nossa
missão”. É significativo também o fato de que na primeira
audiência com o papa Pio IX, conforme nos é referida pelo

Escolas do Brasil lançou, em 29 de
abril, o sítio de ‘Nossa Turma’, projeto
que traz o dia a dia das escolas
salesianas para o universo dos
quadrinhos.

clérigo Rua que o acompanhava, à pergunta do papa “em que o
Senhor se ocupa?”, Dom Bosco respondia com estas palavras:
“Santidade, ocupo-me na educação da juventude e nas Leituras
Católicas” (MB, vol. 5).

Além da imprensa e da “difusão de bons livros”, Dom Bosco
A partir de 29 de abril, o projeto
usava todos os instrumentos e as linguagens de comunicação
“Nossa Turma”, da Rede Salesiana de disponíveis no seu tempo para a educação: o teatro, as
Escolas (RSE) – Brasil, ganha um site academias, a música...
próprio, no qual será possível
acompanhar as publicações, ver as
(esconder)
tirinhas mais antigas, conhecer os
personagens e até sugerir temas para
Produção: Madagascar - Rádio Dom Bosco: instrumento
novas histórias. O projeto Nossa
precioso e exemplo de jornalismo limpo
Turma, que já está presente nas redes
sociais e no portal da RSE, traz a
publicação diária de “tirinhas” sobre
temas do meio cristão, católico e
salesiano, com histórias vividas por
mais de 30 personagens que
representam Alunos, Educadores,
Irmãs e Padres.
“O projeto Nossa Turma originou-se
da necessidade de repassar os valores
presentes na Rede Salesiana de Escolas
a partir de uma linguagem mais
próxima do cotidiano em que os alunos
estão inseridos, o que pode ser
observado nas histórias já presentes
nas redes sociais”, afirma o assessor de
Comunicação da Rede Salesiana de
Escolas, Célio Ballona. Em pouco mais
de um mês de existência, Nossa Turma
já tratou de assuntos como a Campanha
da Fraternidade 2013, a Jornada
Mundial da Juventude, os caminhos da
santidade, o poder da oração, o amor à
natureza, a cidadania no trânsito e o
relacionamento com colegas e
professores, entre outros.
As “dicas de Dom Bosco” para um
bom relacionamento escolar e os “S”
salesianos (Sucesso, Saúde,
Sustentabilidade, Sabedoria,
Solidariedade e Saudade) também são
temas constantes nas tirinhas. “Nossa
Turma visa criar um ambiente de
interação entre alunos, educadores e
família, reforçando o ideal da RSE de
formar bons cristãos e honestos
cidadãos, consolidando a marca como
referência de unidade e valores. Além

27 maio 2013. Uma rádio feita pelos malgaxes para os
malgaxes, e uma voz limpa num mundo jornalístico corrupto: a
Rádio Dom Bosco, emissora criada pelos salesianos em 1996
em Antananarivo, capital de Madagascar. A qualidade e a
transparência das informações, unidas a uma difusão capilar,
tornaram-na um exemplo de serviço ao Povo.
Entre as primeiras emissoras particulares do País, um meio de
comunicação principalmente educativo e cultural acaba por se
tornar muito cedo num precioso instrumento a serviço da Igreja
através do projeto “ReSat”. O programa prevê a criação de uma
rádio católica em cada uma das 21 dioceses do País e a
realização de uma rede 'satelitar' que permite às emissoras
comunicar-se entre si e receber os programas produzidos pela
Rádio Dom Bosco. No momento na ilha as emissoras
diocesanas são 16 e toda a redação é feita nos estúdios dos
salesianos.
“Através dessa colaboração as estações locais recebem os
nossos jornais radiofônicos e as nossas transmissões, enquanto
nós possuímos correspondentes em todas as dioceses. Depois
do golpe de estado de 2009, quando todas as demais
comunicações foram interrompidas, nós éramos a única mídia a
receber notícias de todas as partes do País” – explicou o P.
Claudio Ciolli, superior da Visitadoria salesiana em
Madagascar, aos responsáveis pelo Departamento italiano da
Fundação “Ajuda à Igreja que Sofre” (ACS).

disso, o projeto busca, a partir da
interlocução dos personagens,
fortalecer e dar visibilidade para o
projeto pedagógico-pastoral da Rede
Salesiana de Escolas através de cada
história criada. Também abordamos,
com essa iniciativa, valores gerais da
fé cristã e situações típicas do ambiente
escolar”, completa Célio.
Além de criar interação entre toda a
comunidade educativa, as tirinhas do
Nossa Turma transmitem a essência da
pedagogia salesiana: “evangelizar
educando e educar evangelizando”. É o
que afirma o assessor de Pastoral da
Rede Salesiana de Escolas, Antonio
Boeing. Segundo ele, a linguagem dos
quadrinhos ajuda a aproximar os
jovens e a passar a eles os valores
salesianos: “Uma escola salesiana
caracteriza-se por ser uma escola em
Pastoral, na qual todas as ações
realizadas devem transmitir os valores
que são a razão de ser da escola
salesiana. Valores que não podem ser
passados de forma rígida ou com uma
linguagem estranha à juventude. As
tirinhas de Nossa Turma são
fantásticas para comunicar o que é
essencial em uma linguagem que vai
além do formal, e que por isso desperta
o interesse dos educandos e também
dos educadores”, finaliza Boeing.
(esconder)

De vôces

Em Madagascar a mídia católica é muito apreciada, também
pelos não cristãos, por sua informação objetiva e imparcial.
Hoje nos estúdios de Antananarivo trabalham perto de trinta
pessoas. Os Programas, inteiramente produzidos em língua
malgaxe, possuem alto valor educativo e enfrentam muitos
temas ligados à saúde, aos direitos da criança e da adolescência,
à doutrina social da Igreja, à pastoral do trabalho e à promoção
da mulher. “Apesar das dificuldades – acrescenta o P. Ciolli –
procuramos ajudar o povo a manter sempre um olhar positivo
acerca da realidade num momento em que faltam sinais de
esperança”.
Os radiojornais e muitas das transmissões são acompanhados
por mais de três milhões de pessoas em toda a Ilha. “As nossas
rádios católicas – declarou à ACS-Itália Dom Rosario Vella
SDB, Bispo de Ambanja, no norte do País – entram em todas as
casas e barracos, também nos vilarejos mais sumidos. São um
instrumento importantíssimo tanto para o desenvolvimento da
fé quanto para a promoção da educação. Ouvi-las representa um
modo bom, justo, educativo de ocupar o tempo livre”.
Num país marcado por instabilidade política, estar entre as
emissoras mais ouvidas tem seus lados negativos. Acontece
com freqüência que os jornalistas recebem pressões do mundo
político. Por isso, o diretor, P. Luca Treglia, Delegado de
Comunicação Social da Visitadoria, analisa com especial
atenção cada notícia. “O jornalismo em Madagascar – explica o
P. Ciolli – atravessa um momento mui difícil. Há muita
corrupção e não existe uma informação imparcial. Eis por que é
importante o nosso trabalho: um exemplo de informação
desinteressada, entre os tantos interesses em jogo nesta
sociedade”.
“Ajuda à Igreja que Sofre” (ACS), Fundação de direito
pontifício, criada em 1947 pelo P. Werenfried van Straaten,
distingue-se por sustentar a pastoral da Igreja ali onde ela é
perseguida ou sem meios para cumprir a sua missão. Em 2011
realizou mais de 4 600 projetos em 145 países.
(esconder)

Novità librarie: relazioni delle Giornate
di studio su "Presenza Salesiana tra i
Mussulmani" tenute alla Casa
Generalizia in Roma dal 30 luglio al 4

agosto 2012.

Enviar a un amigo
Cónoces a alguien que podría estar
interesado en este e-mail? ¿Por qué no
se lo reenviás?

Reuniões
Argentina: 16-22 de setembro 2013
Encontro de Delegados Provinciais CS
America.
India: 15-18 de outubro 2013
Encontro de Delegados Provinciais CS
Asia Sur.
Tailandia: 21-24 de outubro de 2013
Delegados/as CS de AEO
Roma: 15-17 de novembro 2013
Encontro de editoras de Europa.
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