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Meus caros irmãos!

Iniciamos mais uma etapa da nossa 
história. História escrita no coração 
de Jesus Cristo que nos acompanha 
desde toda eternidade. Eis o nosso 
Boletim Informativo. É um meio 
de comunicar a toda Família Sale-
siana um pouco das nossas experi-
ências.

O Vaticano publicou no dia 13 de 
fevereiro de 2017, o documento 
preparatório para o Sínodo dos Jo-
vens, que será realizado em outu-
bro de 2018. A reunião de bispos 
de todo o mundo terá como temáti-

ca central a juventude: “Os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional”. 

O documento está dividido em três 
partes: “Os jovens no mundo de 
hoje”, “Fé, discernimento, voca-
ção” e “Ação pastoral”. Ele é di-
recionado ao Sínodo dos Bispos, 
ao Conselho das Igrejas Orientais 
Católicas, às Conferências Episco-
pais, à Cúria Romana e à União dos 
Superiores Gerais. 

Segundo secretário-geral do Síno-
do, Cardeal Lorenzo Baldisseri, 
esta proposta está em continuidade 
com o caminho que a Igreja está 
percorrendo sob a guia do magis-
tério do Papa Francisco. “A centra-
lidade da alegria e do amor, várias 
vezes destacada no texto, refere-se 
claramente à Evangelii gaudium 
e à Amoris laetitia. Não faltam as 
referências também à Laudato sì, à 
Lumen fidei e ao ensinamento do 
Papa Bento XVI”.

Após os Sínodos dos Bispos sobre 
a nova evangelização e a família, 
o documento explica que a Igreja 
decidiu se perguntar como acom-
panhar os jovens para que reconhe-
çam e acolham o chamado ao amor 
e à vida em plenitude. A Igreja 
também quer pedir a ajuda dos jo-
vens para identificar o modo mais 

eficaz de anunciar o Evangelho. 
Essa também é uma preocupação 
da nossa congregação. Por isso de-
vemos levar adiante nosso trabalho 
junto à juventude das nossas CEPs. 

O fruto do trabalho juvenil são nos-
sas vocações salesianas.

Meus caros irmãos, através dos 
jovens, a Igreja poderá perceber a 
voz do Senhor que ressoa também 
hoje. 

Ouvindo suas aspirações, podemos 
vislumbrar o mundo de amanhã 
que vem ao nosso encontro e os ca-
minhos que a Igreja é chamada a 
percorrer. 

Que Nossa Senhora Auxiliadora e 
Dom Bosco, nos inspire todos os 
dias no trabalho cotidiano, nas nos-
sas presenças!

Pe. Wagner Luis Galvão, sdb

Delegado Inspetorial para 
Pastoral Juvenil Salesiana, 

Animação Vocacional e 
Animação Missionária
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Em 2018, a atenção da 
Igreja vai estar principal-

mente nos jovens. Depois 
do sínodo para as famílias, 
agora bispos querem com-
preender melhor quais são 

os desafios
 da juventude.

Igreja se prepara para o Sínodo 
dos Jovens
Jovens Conectados, com informações da Rádio Vaticano

A 15ª Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos foi convoca-
da pelo papa Francisco para outu-
bro de 2018. A reunião de bispos 
de todo o mundo terá como temáti-
ca central a juventude: “Os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional”. 

O texto está organizado em três 
partes: “Os jovens no mundo de 
hoje”, “Fé, discernimento, voca-
ção” e “Ação pastoral”. Ele é di-
recionado ao Sínodo dos Bispos, 
ao Conselho das Igrejas Orientais 
Católicas, às Conferências Episco-
pais, à Cúria Romana e à União dos 
Superiores Gerais.

Na carta de divulgação, o papa diz 
à juventude: “Não tenhais medo de 
escutar o Espírito que vos sugere 
escolhas ousadas”. Francisco tam-
bém recordou uma das palavras de 
Jesus aos discípulos, que lhe per-
guntavam: “Rabi, onde moras?”. 
Ele respondeu: “Vinde e vede!”. 
“Jesus dirige o seu olhar também 
a vós, convidando-vos a caminhar 
com Ele”, destacou o pontífice.

Assim como aconteceu no Síno-
do da Família, na fase de consulta 
ao povo de Deus, haverá questio-
nário e consulta online aos jovens 

do mundo inteiro, que poderão 
responder sobre suas expectativas 
e vida. Também haverá perguntas 
específicas e divididas por conti-
nente.

Em entrevista ao L’Osservatore 
Romano, o secretário-geral do Sí-
nodo, cardeal Lorenzo Baldisseri, 
disse que o Sínodo da Juventude 
tem uma correlação com o da Fa-
mília, realizado em 2014/2015, que 
culminou na exortação apostólica 
pós-sinodal Amoris Laetitia, do 
Papa Francisco, sobre o amor na 
família. “A centralidade da alegria 
e do amor, várias vezes destacada 
no texto, refere-se claramente à 
Evangelii gaudium e à Amoris la-
etitia.

De acordo com a Santa Sé, a fina-
lidade do Sínodo 2018 é “acom-
panhar os jovens no seu caminho 
existencial rumo à maturidade, 
para que, através de um processo 
de discernimento, possam desco-
brir o seu projeto de vida e realizá
-lo com alegria, abrindo-se ao en-
contro com Deus e com os homens, 
participando ativamente da edifica-
ção da Igreja e da sociedade”.
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“O Senhor colocou-nos no mundo 
para os outros”, assim Dom Bosco 
dizia em seu tempo e continua a di-
zer hoje como expressão da essên-

Oito jovens da Inspetoria Salesiana de Campo Grande iniciam o 
noviciado em Barbacena

Cleiton Cecílio da Silva Bastos 
Idade: 23 anos

Naturalidade: Três Lagoas (MS)

“Em 2014, conheci o Coordenador 
de Pastoral do Colégio Salesiano 
Dom Bosco (Três Lagoas) e come-
cei a auxiliar em algumas ativida-
des, tais como jornadas e acampa-
mentos. Participei de encontros da 
Inspetoria para discernimento vo-
cacional e comecei a me interessar 
pela vida religiosa. Participei como 
voluntário nas férias de janeiro na 
Associação São Domingos Sávio 
(Cuiabá-MT), em 2015. Em julho 
do mesmo ano, entrei no aspiran-
tado na comunidade salesiana de 
Três Lagoas, acompanhado pelo 
Pe. Tiago Figueiró. Nesse período, 
realizei atividades no Centro Juve-
nil Jesus Adolescente. Em janeiro 
de 2016, participei de uma experi-
ência com o Grupo de Animação 
Missionária (GAM), no Bairro de 
Rincão (SP). Essa atividade me 
deixou ainda mas próximo do cha-
mado de Deus”. 

cia de cada vocação, do chamado 
a servir ao próximo. Em fevereiro 
deste ano, oito jovens deram um 
passo a mais nesse caminho, en-

Jameo Tseretomowe Aihoro’wa 
Idade: 20 anos

Naturalidadea: Aldeia Nossa Senhora 
Aparecida-São Marcos, localizada no 
município de Barra do Garças (MT))

“O que despertou a minha vocação 
foi ver na vida salesiana a alegria 
de poder estar junto aos jovens. Eu 
estou muito feliz buscando a fideli-
dade e o amor, porque Jesus assim 
nos amou. Agora, nesta nova etapa, 
sinto uma alegria muito grande em 
meu coração, uma nova força na 
minha vida”.

Leandro Silvestre de Pinho 
Idade: 20 anos

Naturalidade: Ivinhema (MS).

“Tive a oportunidade de conhecer 
os salesianos durante a ordenação 
presbiteral do  Pe. José Marcos, 
na cidade de Deodápolis (MS), em 
2012.  No ano seguinte, entrei para 
aspirantado na obra social Paulo 
VI. Em 2015, fiz a experiência do 
voluntariado na presença missio-
nária entre os Xavantes na Comu-
nidade Salesiana de São Marcos.  
Confirmei o meu chamado e, em 
2016, entrei para o Instituto Dom 
Bosco em Indápolis-MS, na etapa 
do Pré-Noviciado”.

Leonardo Martins Maior
Idade: 22 anos

Naturalidade: Campo 
Grande (MS)

“No decorrer de minha vida fui per-
cebendo a vontade de ser salesiano, 
devido principalmente ao contato 
com o cotidiano dos Salesianos 
que residiam no Paulo VI, no ano 
de 2010. Destaco, nesse processo 
de discernimento, o Pe. Jair Gon-
çalves Ribeiro, que nas pequenas 
coisas me mostrou a grandeza des-
sa missão”. 

trando no noviciado, sob a super-
visão do Mestre de Noviços, Pe. 
Lauro Takaki Shinohara, em Bar-
bacena (MG). 

Conheça a história dos jovens da 
Inspetoria Salesiana de Campo 
Grande que estão no noviciado:
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Pariwawi Wadzatsé Temrité
Idade: 23anos

Naturalidade: Aldeia São 
Marcos

“Senti o chamado à vocação no 
meu aniversário, comemorado no 
dia 30 de agosto de 2013. Fiz uma 
experiência vocacional no Paulo 
VI, em 2014, em que me alegrei 
com as experiências dos meus ir-
mãos e dos meus formadores. Eu 
conheci a vocação salesiana por 
meio do Irmão Rafael Stivanelli, 
ele demonstrou o verdadeiro sen-
tido da vida salesiana. Agora es-
tou muito feliz por ir para o no-
viciado. Quero agradecer todos 
os salesianos que me receberam 
muito bem”.

Ricardo da Costa Ferlin
Idade: 21anos

Naturalidade: Cuiabá (MT)

“A minha vocação à vida salesiana 
foi despertada quando fui apresen-
tado ao Pe. Osvaldo Scotti, Páro-
co da Paróquia Nossa Senhora da 
Guia. As minhas conversas com 
ele foram decisivas para abraçar 
a vida salesiana. Em 2015, acom-
panhei a comunidade salesiana de 
Coxipó da Ponte e a Paróquia Nos-
sa Senhora da Guia, no segundo 
semestre comecei a morar na casa 
salesiana e iniciei o aspirantado. 
Nesse período, fui voluntário no 
Colégio Salesiano Santo Antônio, 
na Associação São Domingos Sá-
vio e na Paróquia Nossa Senhora 
da Guia. Tive a alegria de convi-
ver na comunidade salesiana, onde 
aprendi muito com os padres e com 
os irmãos salesianos. Naquele ano, 
fiz o pedido para dar continuida-
de à fase formativa e fui aprovado 
pela comunidade. Em 2016, en-
trei no pré-noviciado, na comuni-
dade formativa de Indápolis-MS. 
Aprendi muito com a comunidade 
formativa e com os irmãos da con-
vivência”.

Vinícius Neto Martins
Idade: 20anos

Naturalidade: Três Lagoas (MS)

“O meu despertar vocacional aconte-
ceu por volta do ano de 2011, quando 
o pároco da minha paróquia de ori-
gem me fez o convite para eu me tor-
nar salesiano. Participei do meu pri-
meiro encontro vocacional em 2012, 
e lá o sentimento de dúvida despertou 
ainda mais de uma forma diferente. 
No ano de 2014, a convite de outro 
salesiano, passei a contribuir na Pas-
toral do Colégio Salesiano Dom Bos-
co de Três Lagoas. Lá percebi que o 
sentimento que tinha poderia ir além 
de uma simples entrega, limitada, do 
dia a dia. Por volta do mês de setem-
bro decidi aceitar o voluntariado. E 
fui! No dia 25 de janeiro de 2015, na 
Catedral Sagrado Coração de Jesus, 
foi celebrada a minha missa de envio. 
A partir daquele momento, coloquei-
me a serviço onde e para o que fosse 
preciso. 

Waldiak Silva Rondon
Idade: 22 anos

Naturalidade: Poconé (MT)

“Vivi boa parte de minha vida em 
Cuiabá (MT), local em que conhe-
ci os salesianos. Fui convidado 
pelo meu padrinho para ser acóli-
to na comunidade Santa Rita, que 
pertence à Paróquia São Gonçalo. 
Conheci um ex-seminarista sale-
siano que me convidou a partici-
par com ele da pastoral paroquial 
de acólitos, fui conhecendo atra-
vés dele Dom Bosco e literalmen-
te me apaixonei. Quando estava 
no 6º semestre do curso de Direi-
to, iniciei o processo de discerni-
mento e, há dois anos, estou na 
caminhada vocacional salesiana”.
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Pe. Eloir e Pe. Luilton concluem mestrado 
com trabalhos sobre a cultura indígena 

O Pe. Eloir Inácio de Oliveira con-
cluiu, em fevereiro, o seu mestra-
do em Ciências Sociais, na área de 
Antropologia Política, na Pontifí-
cia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP). O tema escolhido 
foi a questão do poder na cultura 
Bororo na aldeia Meruri – locali-
zada em General Carneiro (MT). 
“Escolhi este tema após trabalhar 
com o povo indígena por dez anos 
e verificar o seu modo singular de 
organização política. O exercício 
do poder tradicional nesta aldeia 
passou por inúmeras adaptações e 
ressignificações ao longo do pro-
cesso de contato com outras cultu-
ras”, explicou.

Iniciado em agosto de 2014, o 
mestrado foi concluído após a de-
fesa do tema, em 09 de fevereiro, 
na PUC/SP. Para o padre, o estudo 
possibilitou a ele um aprofunda-
mento sobre a cultura Bororo, com 
enfoque para o seu aspecto político. 
Ele acredita que seu estudo poderá 
contribuir para a continuidade do 
processo de lutas da causa indíge-
na no atual contexto sóciopolítico. 
“Para o meu trabalho missionário 
a contribuição será no sentido da 
compreensão das diversas dimen-
sões da vida indígena, as quais se 
integram numa harmonia social 
sem o predomínio de uma sobre a 
outra”, ressaltou. 

Já o Pe. Luilton Lebre Pouso in-
gressou no mestrado de História 
em 2015, na Pontifícia Universi-
dade Católica de Goiás, na área 
de História Cultural. No dia 13 de 
março ele defendeu o seu estudo 
intitulado “Os Xavante nas obras 
dos salesianos Bartolomeo Giacca-
ria e Adalbert Heide”. A escolha do 
tema teve como objetivo evidenciar 
o trabalho desses dois missionários 
em favor dos indígenas. Segundo o 
autor, o intuito é o de “divulgar a 
contribuição da Missão Salesiana 
de Mato Grosso para a cultura e a 
educação dos povos de Mato Gros-
so, de modo especial dos povos in-
dígenas”.

Dissertação do Pe. Eloir: “Encontro intercultural e poder entre os Bororo da 
aldeia Meruri”

“Os Xavante nas obras dos 
Salesianos Bartolomeo 

Giaccaria e Adalbert Heide” 
é o tema  de estudo do Pe. 

Luilton
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Para o Pe. Andelson, a participa-
ção no curso foi um presente de 
Deus por meio da Inspetoria Sale-
siana de Campo Grande. Entre os 
benefícios do curso realizado em 
Roma, ele ressalta a vantagem de 
aprender uma nova língua e co-
nhecer outra cultura; a riqueza dos 
conteúdos abordados que o ajuda-
ram a aprofundar a realidade mis-
sionária; e a visita a diversos luga-
res importantes para a vida cristã e 
salesiana. 

“O meu coração transbordou de 
alegria e gratidão ao estar em Tu-
rim e visitar os lugares onde viveu 
e trabalhou Dom Bosco. Gratidão 
por conhecer Roma lugar onde es-
teve Pedro e Paulo e que tantos 
cristãos testemunharam a fé 
cristã com a vida. Grati-
dão por visitar a Terra 
Santa e percorrer 
os caminhos de 
Jesus. To-
dos esses 
m o -

Os padres salesianos Andelson 
Dias de Oliveira, Francisco de 
Lima Ribeiro, José Marcos de 
Oliveira e o Irmão Fábio Júlio de 
Souza – da Inspetoria Salesiana de 
Campo Grande – participaram do 
20º Curso de Pastoral Missionária 
na Universidade Pontifícia Sale-
siana de Roma (UPS), realizado 
entre os dias 16 de setembro e 8 de 
dezembro de 2016. Ao final, reali-
zaram uma visita orientada à Terra 
Santa e a Turim.

“O curso de formação permanente 
em missiologia foi um momento 
importante para rever, aprofundar, 
conhecer melhor a nossa veia mis-
sionária. Pude nesse tempo con-
viver com muitos missionários, 
de todos os continentes, conhecer 
novas realidades e abrir minha vi-
são para o fenômeno da imigração 
que todos nós conhecemos e temos 
contato com essa realidade, seja em 
nossas cidades, nossas obras so-
ciais, nossos colégios, nossas uni-
versidades. O que trago de apren-
dizado dessa experiência é uma 
maior consciência dessas realida-
des e necessidades e a inquietude 
de poder responder às necessida-
des dos mais necessitados, sejam  
elas materiais, emocionais e 
espirituais”, disse o Ir. Fábio 
Júlio de Souza, sdb.

Salesianos da Inspetoria participam do Curso 
de Pastoral Missionária, em Roma

mentos vividos tornaram esse curso 
especial e marcantes para a minha 
vida religiosa salesiana”, destacou 
o Pe. Andelson.

Participantes  do curso de Pastoral Missionária da UPS/Roma
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Praça de São Pedro (Roma) Fraterna Domus (Roma)

UPS (Roma) Basílica da Transfiguração (Monte Tabor-Israel)

Deserto Qumran (Israel) UPS (Roma)
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Inscrições abertas para o Encontro Provincial 
dos Salesianos Cooperadores
Estão abertas as inscrições para o 
Encontro Provincial dos Salesianos 
Cooperadores, que será realizado 
entre os dias 07 e 09 de julho, no 
Colégio Salesiano de Santa Teresa, 
em Corumbá (MS). As fichas para 
participação encontram-se com os 
coordenadores dos centros locais 
dos SSCC.

Segundo o coordenador dos Sa-
lesianos Cooperadores, Zoroas-
tro Barbosa Passos, a ideia deste 
encontro é que o tema escolhido 
“O Sentido de Unidade e Perten-
ça como Força Fundamental para 
o Espírito de Família” seja des-

membrado e reconstruído de forma 
crescente com enfoque na forma-
ção humana, cristã e salesiana de 
nossos membros através de sub-
temas a serem desenvolvidos em 
três palestras: “A vocação cristã e 
salesiana”, “O sentido de unidade e 
pertença” e “O espírito de família”.

O encontro é destinado aos aspi-
rantes, delegados e membros da 
Associação dos Salesianos Coope-
radores das Inspetorias Salesianas 
Santo Afonso Maria de Ligório, 
Imaculada Auxiliadora e Nossa 
Senhora da Paz.
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Padre Sandro Giancola
Diretor do Colégio Salesiano 
Santa Maria

A Missão Salesiana de Mato Gros-
so está com uma nova presença 
município de Cáceres, a 234 km 
de Cuiabá. É o Colégio Salesiano 
Santa Maria, antes chamado de 
Instituto Santa Maria e adminis-
trado pelos Irmãos da Imaculada 
Conceição da Holanda por apro-
ximadamente sessenta anos. Em 
assembleia, realizada em setembro 

de 2016, os irmãos da congregação 
holandesa se despediram de Cáce-
res e confiaram aos Salesianos de 
Dom Bosco a direção do colégio. 
Desde então a escola passou por 
reformas e recebeu o nome de Co-
légio Salesiano Santa Maria. Seu 
novo diretor, Pe. Sandro Giancola, 
detalha como será a atuação dos 
Salesianos a partir deste ano:

 O que mudou 
no colégio com 

a  administração 
dos Salesianos?

1
A primeira mudança a ser sa-

lientada é o jeito de educar. 
Como escola salesiana, temos uma 
herança histórica que faz parte de 
nossa identidade e que é retratada, 
de uma forma impar, na Estreia 
2017: “Somos família! Cada casa, 
uma escola de vida e de amor”! 
O Colégio Salesiano Santa Maria 
quer ser uma família e não somente 
uma instituição de ensino; quer ser 
uma casa onde se aprende a viver, 
e onde as práticas do amor fraterno 
permeiem toda a sua estrutura.

Quais foram 
as reformas 

realizadas para 
atender os alu-
nos e professo-

res a partir deste 
ano?

2

Embora o patrimônio que rece-
bemos dos Freis Holandeses 

fosse bem conservado, no entanto, 
diante da velocidade atual da his-
tória, foi preciso realizar algumas 
mudanças na estrutura física e pe-
dagógica. Foram construídos no-
vos conjuntos de higiene nos dois 
andares, para os alunos, bem como 
para os professores. Foi reestrutu-
rada totalmente a entrada principal 
dos alunos com elegante cobertura 
interna e externa. A quadra de es-
porte foi coberta e adaptada para 
ser usada também para a acolhida 
dos alunos e demais eventos do 
colégio. As salas de aula foram 
equipadas com modernos apare-
lhos de ar condicionado, lousas 
digitais de última geração, cartei-
ras mais adequadas, impressoras 
e computadores novos. O espaço 
para a administração também foi 
redistribuído e toda a gestão admi-
nistrativo-financeira foi formatada 
segundo a organização inspetorial. 
Bebedores, lâmpadas led, sistema 
novo de distribuição de energia 
elétrica e água. Enfim, houve um 
grande investimento para adequar 
a estrutura física e pedagógica do 
colégio aos novos tempos.
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Quantos 
alunos são 
esperados
neste ano?3

Os ambientes da escola são rela-
tivamente pequenos. Portanto, 

para este primeiro ano de atividade 
salesiana, abrigaremos ao redor de 
quinhentos alunos, desde a Educa-
ção Infantil até o Ensino Médio.

Qual é o ma-
terial didático 

adotado?4
O material didático usado an-

teriormente era da chamada 
“Rede Católica de Ensino”. Pas-
samos a usar, para a Educação In-
fantil, o material da Rede Salesiana 
de Escolas e, para o Ensino Funda-
mental e Médio, o material peda-
gógico do Sistema Poliedro.

Quais são as 
atividades ex-
tracurriculares 

oferecidas?
5

Está sendo dado um primeiro 
grande incentivo ao esporte, 

em especial nas modalidades de fu-
tebol de salão e handebol. Muitos 
alunos participam também da fan-
farra, preciosa herança dos Freis 
Holandeses. A Campanha da Fra-
ternidade deste ano (Biomas Brasi-
leiros e Defesa da Vida) oferecerá 
inúmeras possibilidades de reali-
zação de projetos transversais, em 
especial, para nós de Cáceres que 
vivemos na região do Pantanal.

Umas das características da 
educação salesiana é o asso-

ciacionismo. Por isso, estão sen-
do projetados inúmeros grupos, 
seja para os menores, como para 
os adolescentes do Ensino Médio: 
grupos de liturgia, de música e 
canto, de Infância e Adolescência 
Missionária, PJE, Catequese, bem 
como a implantação da Articula-
ção da Juventude Salesiana (AJS). 
Para coordenar tudo isso, foi estru-
turado um Setor de Pastoral, res-
ponsável também pela promoção 
e vivência dos valores cristãos por 
todos da Comunidade Educativa: 
professores, agentes administrati-
vos, alunos e pais.

Qual é o princi-
pal diferencial 

do Colégio 
Salesiano Santa 
Maria em rela-
ção às outras 

escolas de 
Cáceres?

6

Como será apli-
cado o Sistema 
Preventivo de 

Dom Bosco na 
educação das 

crianças e jovens 
matriculados?

7
Desde o 2º Semestre de 2016, 

iniciamos o processo de com-
preensão e divulgação do  Sistema 
Preventivo: os educadores conhe-
ceram um pouco da vida de Dom 
Bosco, o tripé educativo salesiano 
(razão, religião e carinho) e as prá-
ticas de preventividade, desde as 
mais elementares (presença amiga 
e constante no meio dos alunos), 
até as mais elaboradas (cuidados 
para prevenir atitudes negativas, 
vícios, dependências, entre ou-
tros).

Uma das 
novidades é 

o lançamento 
de um novo 

site no colégio, 
quais serão as novas 

possibilidades des-
sa nova plataforma 

digital para os pais e 
alunos?

O site do Colégio esta sendo de-
senvolvido por uma empresa 

especializada no ramo da comuni-
cação. Essa ferramenta, tão difun-
dida nos tempos de hoje, ajudará 
não somente na divulgação de nos-
sa proposta pedagógica na socieda-
de, mas também na aproximação 
dos vários setores da Comunidade 
Educativa e integração família - es-
cola.
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Quais são as 

suas expectati-
vas para esse 

ano como diretor do 
colégio?

As expectativas são muito boas. 
De fato, a Equipe Pedagógica 

(ampliada e aperfeiçoada) é com-
petente e afinada; os professores 
são os melhores da cidade e os alu-
nos são muito dóceis às propostas 
educativas. Podemos dizer que a 
presença salesiana em Cáceres faz 
a diferença no campo da educação.

O que o 
senhor dese-
ja aos pais e 
alunos nesse 

período
 letivo?

Aos alunos, desejamos que se 
comprometam com seu pró-

prio crescimento, não somente nos 
aspectos cognitivos, mas também 
na formação cidadã, solidária e re-
ligiosa. Aos pais, solicitamos sua 
proximidade com o colégio, parti-
cipando do processo ensino-apren-
dizagem e da formação integral de 
seus filhos, sempre lembrando que 
a primeira escola é a família. Que 
Santa Maria Auxiliadora nos pro-
teja contra todo mal!
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