Boa noite do Superior do Haiti “Reconstruçao do Haiti depois do
terremoto”
Janeiro 2010 a janeiro 2014
Situaçao atual
Os primeiros salesianos chegaram no Haiti em 1936.
Agora existem 71 filhos de Dom Bosco, com a idade média de 45, 2. Somos:
3 salesianos coadjutores,
45 sacerdotes (dos quais um bispo e 3 missionários : 1 italiano, 1 holandês, 1 espanhol).
21 salesianos em formaçao e 2 noviços.
As comunidades são 10 (dez):
6 no Port-au-Prince ( Drouillard, Pétion-Ville, ENAM, Thorland, Fleuriot, Gressier) 2 no
norte (Cap-Haitien e Fort-free)
1 em Gonaives, no centro
1 a Cayes no Sul.
Nossos destinatarios
oratórios e centros juvenis: 12.350
escolas elementares e Secundárias: 36.345 (dos quais 20.000 all'OPEPB - Obras das
pequenas escolas de P.Bohnen)
escolas profissionais: 8.720
As obras são muito diversificadas
- Educaçao Escolar
Kindergarten (berçário)
Escolas Primárias
Escolas noturnas
Escolas secundárias
Escolas Profissionais
Escolas agrícolas
Escolas de hotelaria
Escola de economia doméstica
- ENSINO SUPERIOR
Liceu de ciencias humanas (Pré-Escolar e Fundamental)
Escola de enfermagem
Instituto de Filosofia
Centros de acolhimento:
crianças de rua
Internatos
- A educação não formal
Oratorios
Centros juvenis
Formação de animadores
Escola de futebol
Atividades de férias
- Paroquia e capela publica
Serviços da Visitadoria:
1. Pastoral Juvenil / Animaçao Vocacional
2. Educação e escolas

3. Fundaçao Padre Rinaldi (Escritórios de Planejamento e Desenvolvimento)
4. Escritórios técnicos de formaçao Profissional Salesiana (BTFPSA)
5. Comunicação Social
6. Família Salesiana
7. Animação Missionária
Família Salesiana: Grupos presentes na Visitadoria
Salesianos de Dom Bosco, SDB
Filhas de Maria Auxiliadora FMA (95)
Salesianos Cooperadores (76)
Associações devotos de Maria Auxiliadora, ADMA
Comunidade Missoes Dom Bosco (1)
Voluntarias de Dom Bosco, VDB (aspirantado)
Em 12 de janeiro de 2010, o povo haitiano viveu um dos acontecimentos mais difíceis e
dramaticos de sua história. A Família Salesiana no Haiti foi duramente atingida pelo
terremoto. O Reitor-Mor nos visitou no dia 12 de fevereiro de 2010. Todas as inspetorias
da Congregação ajudaram o Haiti, no momento de emergência e reconstrução.
Em abril de 2010 os principais benfeitores da obra salesiana concordaram em se reunir no
Haiti para entrar em contato com a realidade e para coordenar melhor as suas ações.
Intervençoes durante o periodo de emergencia
- Os salesianos do Haiti, através da Fundação Rinaldi (Escritório de Planejamento e
Desenvolvimento) e com o apoio das instituições salesianas, têm feito um esforço
considerável para coordenar as várias intervenções e, ao mesmo tempo, melhorar a
capacidade de gestão.
- Somos muito gratos à generosidade da Congregação, das organizações internacionais
que nos ajudaram, benfeitores e simpatizantes da Obra Salesiana, que nos permitiram
realizar muitos projetos.
Projetos:
- Drouillard-Cité Soleil / antes e depois do terremoto - Reconstruindo
- Cap Haitien, a Fundação Vincent fortalece seus setores
- FORT LIBERTE-Don Bosco Technique (DBTEC), cresce e melhora suas instalações:
Escola de Enfermagem, Escola Agrícola, Escola primária
- Gressier, Centro Don Bosco-Riobé, um projeto de mais de 7.000 m2 de construção com
a ajuda de vários doadores, para criar um espaço capaz de acolher mais de 1.000
alunos: Ensino Fundamental, Internato, Sala da Comunidade
- Cité Soleil: Paróquia da Imaculada Conceição. Situaçao atual da Paróquia da Imaculada
Conceição
- Cité Soleil-ESCOLAS-OPEPB
- Thorland, Dom João Bosco: Restruturação do Salão comunitário. Recepção de 12 mil
refugiados
- CAYES-BERGEAU, Beato Miguel Rua: escola de futebol, Centro de tratamento e
distribuição de água
- Fleuriot, São Francisco de Sales, a colocação da pedra fundamental para a construção
da nova casa inspetorial
Outubro de 2010 Assembléia dos inspetores da Região Interamericana
- Fleuriot: Nova Casa Inspetorial e novo pós-noviciado, Instituto de Filosofia
- Pétion VILLe. São Domingos Sávio, Ampliação Escola Elementar
- ENAM / OEPB / Lakai, São João Bosco: Reconstrução das Escolas e da comunidade
- Gonaives, São João Bosco, retomada das atividades e expansão da oferta de

Formação Profissional
Eventos Significativos
- Muito obrigado, em nome dos Salesianos de Dom Bosco do Haiti e dos destinatários,
pela intervenção imediata das inspetorias e das organizaçoes que estavam perto de nos,
por seu entusiasmo e sua generosidade em momentos de necessidade, e que nos
acompanharam na reconstrução até o momento.
- Graças a Deus, estamos vivos, e nós dizemos para aqueles que continuam a estrada
com a gente: confiança, estejam ao nosso lado, precisamos ser acompanhados,
apoiados e compreendidos, respeitados, e acima de tudo amados.
- Nós, filhos de Dom Bosco no Haiti, estamos convencidos que o carisma salesiano
contribui para a transformação da sociedade através da criação de uma nova mentalidade
para se preparar um novo futuro com os jovens que nos foram confiados para a
realizaçao de suas vidas, como bons cristãos e honestos cidadãos.
Beato Filipe Rinaldi, rogai por nós!

