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A gloriosa inspetoria de Chennai (INM) se estende ao norte do Tamil Nadu, compreendendo
seis dioceses, 10 distritos civis, o território unido de Pondecherry, as ilhas de Andaman,
Nicobar e Fujairah (no UAE).
A inspetoria de Chennai é a mais numerosa das inspetorias salesianas da Índia. Conta, de
fato, com 372 irmãos, dos quais 235 são sacerdotes, 118 são pós-noviços, 19 são
coadjutores (há também 19 noviços e três bispos: o Arcebispo de Chinnappa Malayappan,
o Bispo José Antony e o Bispo Soundararaju Periyanaygam que trabalham em quase 52
instituições).
Sem dúvida, a inspetoria recebeu a graça de muitas vocações e um bom número de
pré-noviços, noviços e estudantes de teologia estão em formação e estão fazendo um
processo de discernimento. O Aspirantado Missionário começou a formar vocações
missionárias.
Fiéis ao carisma e ao espírito de nosso fundador Dom Bosco, a inspetoria está atenta aos
sinais dos tempos e leva avante uma variedade de “atividades” e de apostolado sempre a
serviço dos jovens, especialmente dos mais necessitados.
Proclamar Cristo e seus valores, educar e fortalecer os fiéis são o centro do apostolado nas
paróquias. Temos 21 paróquias situadas em contextos urbanos e rurais que levam avante
várias atividades pastorais a serviço da evangelização.
Dom Bosco não pode estar separado de seu sistema educativo. Temos muitos institutos
que trabalham a serviço da educação e da formação dos jovens, e que têm um cuidado
especial com os jovens pobres e desfavorecidos e com as crianças.
Temos 46 escolas: 16 secundárias superiores (língua inglesa e tâmil), 11 superiores e 19
elementares.
Temos 18 orfanatos, internatos e semi-internatos para crianças, 3 albergues para jovens
operários, 281 centros de reforço escolar para meninos pobres, 3 casas para hóspedes e 3
comunidades universitárias.
O número dos institutos técnicos de Dom Bosco é superado numericamente somente pelo
das instituições do governo indiano. Em nossas inspetorias há milhares de jovens que
recebem formação técnica em duas politécnicas, uma escola agrária, cinco institutos
técnicos reconhecidos e 17 particulares. Os jovens que recebem a própria preparação
técnica em nossos centros têm a segurança de encontrar trabalho imediatamente.
Temos também 11 centros de educação superior. O Instituto superior do Sagrado Coração
de Tirupattur (fundado há 60 anos atrás), os institutos superiores Dom Bosco de Artes e
Ciências de Dharmapuri, Karaikal e Yellagiri Hills, os institutos superiores Dom Bosco de

Artes e Desenho e o instituto de magistério B.E. para a formação dos professores de
Karaikal, Dhamapuri e Vellore. Este ano estamos para iniciar uma escola agrícola e
estamos pensando também num instituto superior de engenharia.
A pastoral juvenil é o coração da missão salesiana. Temos na inspetoria 29 centros juvenis
vibrantes onde são educados milhares de jovens. Os mais desenvolvidos se encontram em
Broadway, Siga, Vyasarpadi, Basin Bridge, Ennore e Katpadi.
NOVAS FRONTEIRAS
A inspetoria de Chennai começou uma série de serviços particulares para os vários tipos de
pessoas necessitadas de ajuda: os meninos de rua, os anciãos, os moradores de cortiços,
os prisioneiros, os ciganos, os membros das castas inferiores, os doentes de HIV, os grupos
de auto-ajuda, etc.
JOVENS EM RISCO
A “Anbu Illam” (jovens em risco) teve o seu início em 1985 com a finalidade de trabalhar
somente com jovens de rua e dar-lhes comida, alojamento e educação. Mas, com o passar
do tempo, desenvolveu-se e tornou-se uma vasta rede que atinge milhares de jovens em
situação de risco, como por exemplo:
- os meninos de rua, as crianças operárias, os órfãos abandonados, meninos e jovens com
problemas legais, jovens prisioneiros, jovens drogados, jovens vítimas de abusos, de
violências étnicas e conflitos armados, de jovens infectados e afetados pelo HIV/AIDS,
jovens refugiados, crianças vítimas do tráfico humano, meninos que abandonaram a escola
e outros mais.
Temos 9 destes centros com cerca de 350 internos e com intervenções que atingem em
todo o estado centenas de jovens das classes fracas e vulneráveis.
Os salesianos da Índia, mais do que com as escolas, atingem os meninos e os jovens
através do trabalho do “Jovens em Risco”. Nas escolas encontramos diariamente somente
252.702 jovens, enquanto que através do “Jovens em Risco” atingimos até 292.704
(Estatísticas de 2011).
Temos ainda 112 centros que, através de intervenções no social, trabalham exclusivamente
para os pobres, os oprimidos e os sofredores.
VAZHIKATTI (ESCRITÓRIO DE ORIENTAÇÃO E CENTRO PARA O EMPREGO)
- Deu-se início a esta iniciativa em maio de 1997. Sua intenção é ajudar os jovens a fazer as
escolhas certas no campo educativo e profissional, a descobrir o projeto que Deus tem para
eles e a conhecer a si mesmos e as próprias atitudes.
- Objetivo do projeto são os estudantes, mas, sobretudo, os jovens pobres e marginalizados
que vêm das zonas rurais em busca de trabalho.
- na inspetoria existem outros 8 centros filiados.

- Atividade para o emprego: lista e registro, visita aos clientes, organização de entrevistas,
programas de orientação para o trabalho, assistência psicológica, trabalho autônomo.
SERVIÇO PARA HIV/AIDS
Começamos este serviço há dois anos apenas. Procuramos dois tipos de intervenções aos
jovens afetados ou infectados pelo HIV.
Casa de tratamento em ´Anbagam” numa localidade conhecida com o nome do “Jardim
do Papa João”. Aí se encontram 45 pessoas (ambos os sexos dos 3 aos 22 anos) cuidados
e ajudados segundo um programa para aliviar o estresse e os sofrimentos da doença. A
maioria vai à escola.
Centro de tratamento para residentes na região de Vellore. Há perto de 180 crianças
infectadas que são assistidas em suas casas. São cuidadas pelos seus parentes e nosso
grupo de assistência procura dar-lhes alimento nutritivo, cuidados médicos, assistência
psicológica e ajuda educativa.
Em Polur, Veeralur, em Maranodai, temos o VIA-Villaggio (VIA-vila?) de animação integral,
que tem como finalidade a ajuda socioeconômica das mulheres e dos jovens das áreas
atrasadas.
Fazemos um trabalho especial para os “Thurumbars e Irulars” (duas comunidades
fortemente segregadas) que foram sempre socialmente esquecidas e oprimidas.
Para os ciganos temos 6 centros que oferecem programas educativos para a reabilitação e
o empoderamento destas comunidades tão esquecidas.
Temos ainda programas educativos e de empoderamento para as tribos que povoam as
colinas de Jawadhi, Yellagiri, Kotagiri, Ilhas Andaman, Kadanbur e Thalavadi.
Outra área vital é o trabalho dos “Autogrupos” em favor dos jovens e das mulheres para
dar-lhes autoconsciência, formação, promoção humana e ocasião para o empenho no
social.
Outra área importante de intervenção é o apostolado entre os jovens internos das casas de
correção. Para estes jovens que têm problemas legais, é aplicado um programa de
reeducação e renovação.
Em Vysarpadi e a Redhills temos duas casas onde se cuida dos anciãos doentes e
abandonados.
Temos ainda centros para hansenianos em Pope John’s Garden, Madhavaram, Vysarpadi,
Balpart e Balaramapuram.
O lema que tem norteado nossas iniciativas nestas regiões é “ser relevantes, eficazes e
críveis”.
A inspetoria tem ainda alguns centros de animação onde se dá aos jovens direção espiritual
e assistência psicológica.
KALVI SOLAI

É um centro educativo e cultural em favor de jovens, pais e professores através de uma
rede de comunicação entre as escolas.
DEEPAGAM
É um centro catequético que organiza programas para catequistas e animadores em favor
da educação religiosa e da promoção dos valores.
DON BOSCO VAZHIKAATI – 10
É um centro vocacional que cuida dos jovens e dos estudantes em busca de emprego e
atinge seus objetivos organizando seminários e tirocínios para preparar os jovens ao
trabalho.
DBICAL
O Instituto de artes e comunicação Dom Bosco é um centro que inclui programas de
comunicação social, cursos acadêmicos, produção de materiais, seminários de
comunicação social e festival de curta-metragens, todos meios graças aos quais nasceu
uma rede de comunicação e centenas de jovens pobres descobriram a própria vocação no
mundo da comunicação. O DBCAD – Instituto Superior de Arte e Desenho Dom Bosco é
uma ótima instituição de arte e desenho filiado à faculdade acadêmica do DBCA para a
formação de centenas de jovens nas áreas da arte, do desenho e da comunicação social.
O CENTRO DE IMPRESSÃO ARAMBU
É o centro de impressão inspetorial que além de cumprir a tarefa das publicações, oferece
programas de treinamento nos campos do jornalismo e da publicação. Cuida ainda de
publicações mensais, jornais e circulares.
DBYAC
O centro de animação Dom Bosco de Ennore oferece uma série de programas de animação
para os jovens, retiros, assistência psicológica a pessoas de todo tipo, mas, sobretudo, aos
jovens de nossas instituições.
BPS
Serviço de assistência psicológica Bosco – trata-se de um centro que oferece assistência
psicológica a todos, especialmente aos jovens de nossas instituições.
DBSARC
Centro de pesquisa social Dom Bosco – é um centro para ajudar os desfavorecidos nas
esferas do social, da economia e da política.

SURABI
Trata-se de um escritório de estratégia urbana e de suporte rural que acompanha as obras
em desenvolvimento e a parte econômica dos vários trabalhos e das atividades da
Inspetoria.
ARULUDHAYAM
É um “ashuram” (espécie de mosteiro indiano) que cuida das necessidades espirituais dos
jovens.
A inspetoria consegue levar avante todo este trabalho graças aos subsídios das agências
que nos ajudam e aos benfeitores próximos e distantes. A solidariedade, a generosa
colaboração e suporte tornaram nossos esforços possíveis e relevantes.
Em quase todas as nossas instituições são oferecidas bolsas de estudo e subvenções para
a educação dos jovens pobres e necessitados. Ainda, para a educação dos jovens pobres,
há também outras bolsas de estudo e subvenções que recebemos de outras organizações.
Sentimos o desejo ardente de manter vivos e reais os sonhos dos missionários, os
primeiros salesianos que construíram esta gloriosa inspetoria com tantos sacrifícios,
profundo amor e tanta dedicação.
Convidamos um irmão de Hong Kong para trabalhar em favor dos jovens emigrantes
asiáticos que se encontram em situação de risco.
Temos dois sacerdotes no Canadá.
Temos ainda uma comunidade em Fujairah (UAE) que levam em frente uma paróquia e
duas escolas. No próximo ano iniciaremos outra escola em Dubai ou Abu Dhabi.
A radicalidade da vida Religiosa, a credibilidade de nossa Missão, o doar o melhor aos
pequenos e chegar aos pobres através de nossos serviços foram sempre as características
de nossa inspetoria.
Dom Bosco é muito conhecido, amado e imitado pelos jovens e nós, seus seguidores,
procuramos tornar sua missão relevante, vibrante e crível, e o fazemos nutrindo novas
esperanças e aspirações profundas no coração dos jovens, educando-os a se tornarem
cidadãos retos e honestos.

