ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO

QUEM SOMOS

NOME

Fundação Dom Bosco - Projecto Vida

EMAIL

fundacao@salesianos.pt

WEBSITE

www.salesianos.org.mz

Nº 0001

Os salesianos são uma Congregação, de direito pontifício, fundada por S. João Bosco.

O nome oficial é Sociedade de S. Francisco de Sales, pois Dom Bosco - assim é referido familiarmente o
Fundador - escolheu este santo como modelo pela sua amabilidade e paixão evangelizadora. Os nomes mais
comummente usados são: Salesianos de Dom Bosco (SDB) ou simplesmente Salesianos. A Congregação é
formada por salesianos sacerdotes e salesianos leigos.
O QUE FAZEMOS

A sua missão, dentro da Igreja, é, prioritariamente, a educação e a evangelização dos

jovens. O projecto educativo-pastoral a realizar em todas as obras existentes está orientado para a promoção
integral da pessoa do jovem e os seus fundamentos são o humanismo cristão.
Espalhados por todo o mundo, exercem a sua acção em Centros Juvenis, Colégios, Escolas de Formação
Profissional, Paróquias, Lares, Escolas de Formação de Professores, Universidades, Residências, Missões,
Centros de Comunicação Social e outras presenças ao serviço da Juventude.
São, em todo o mundo cerca de 16.700 salesianos, a trabalhar em 128 países, espalhados pelos cinco
continentes, agrupados em 8 Regiões e distribuídos por 95 Províncias religiosas.
ONDE ESTAMOS

Rua Saraiva de Carvalho, n.º 275

1399-020 Campo de Ourique
Lisboa
COMO PARTICIPAR

Contactar os Salesianos (eu estou através do programa InovMundus)

TESTEMUNHO
NOME

Suely Galvão Oliveira

IDADE

27

LOCAL

Maputo - Moçambique

Partir em missão é sentir que colocamos os nossos dons a render, que estamos ao serviço por Ele, para Ele e,
sobretudo, com Ele. É ser enviado para nos entregarmos ao outro. É uma experiência enriquecedora e
catalisadora de novos sentimentos, de novas perspectivas. Esta entrega pode e deve ser feita todos os dias.

Qual a diferença no partir? A multiculturalidade, o diálogo com outras culturas e formas de estar no mundo,
sentir que somos uma pequena semente num mundo global para o qual também podemos contribuir sendo
palavra e testemunho de Deus.

