CONFEDERAÇÃO MUNDIAL DOS ANTIGOS ALUNOS DE
DOM BOSCO BOSCO DESEJA A TODOS VOCÊS: UM FELÍZ
NATAL DE 2016 E UM PRÓSPERO ANO NOVO DE 2017

No ano passado, a Confederação Mundial dos Antigos Alunos de Dom Bosco fez o seu Apelo Anual de Natal para
os antigos alunos da Síria, que nos últimos cinco anos sofreram de uma guerra horrenda e muitos deles foram
forçados a fugir do seu país. Por tanto, todas as suas generosas contribuições financeiras serviram para ajudar os
nossos irmãos Sírios, e para continuar a trabalhar com eles e também com os Salesianos no Médio Oriente.
Apoiamos também aqueles que estão vivendo na Síria, bem como a conscientização dos antigos alunos para ajudar
os refugiados Sírios que vivem nos países vizinhos e em Europa.
Este ano, a Presidência Confederal lançou o Fundo de Solidariedade de Dom Bosco e, após um apelo de
candidaturas de todas as candidaturas recebidas, a Comissão de Selecção decidiu apoiar um novo projecto
"Alfabetização e Educação Primária para as Crianças de Rua" em San Salvador (El Salvador). Este projeto está
gerido por um antigo aluno Francês Simon-Pierre Escudero e da Associação Michele Magone. Citamos Pe. Daniel
Federspiel, o Provincial Francês: "este projecto irá partilhar o nosso carisma com os jovens vulneráveis que
precisam tanto de encontrar com os filhos de Dom Bosco".

“ O PR O JETO D E ED UCAÇÃO D O MI CH EL E MAG O N E:
POR FAVOR AJUD E AS CR I AN ÇAS D E R UA D E SAN SAL VAD O R

”

Convidamos todos nós a renovar o objetivo de Dom Bosco que pediu aos seus antigos alunos para formar uma
"Sociedade de Ajudar Mútuo" – vamos doar para este projeto digno e ajudar as crianças pobres de rua.
Pedimos-lhes para continuar a orar pelos antigos alunos e pelas suas famílias que estão sofrendo em todo o
mundo, especialmente aqueles na Síria, durante esperamos a festa do Santo Natal que vem.
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P. José Pastor Ramírez
Delegato Confederale Mondiale

Sig. Michal Hort
Presidente Confederale Mondiale

Para fazer as suas doações, use o formulário de pedido em anexo
ou faça o pagamento direto a seguinte conta bancária.
Banco: POSTE ITALIANE
SWIFT: BPPIITRRXXX

IBAN: IT53O0760103200000043261007

