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Festa da Comunidade Educativa- Padre Rosalvino 
Comemoração dos 35 anos da presença salesiana em Itaquera 

 

 Bom dia! 

 Antes de qualquer coisa, cumprimento a todos com um pensamento de Dom Bosco 
 

“O que somos é presente de Deus; no que nos transformamos é o nosso presente a Ele” 
 

 É com enorme satisfação que venho hoje aqui, com a importante missão de representar 

o governador Geraldo Alckmin, neste dia de festa e alegria para a Comunidade 

Educativa, para o Padre Rosalvino e para a Obra Social Dom Bosco. Mais do que isso. 

Venho reiterar que o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, e a obra social Dom Bosco, conduzida com maestria pelas 

mãos do Padre Rosalvino, partilham dos mesmos ideais: inclusão e transformação 

social. 

 

 Estamos celebrando os 35 anos da obra social Dom Bosco em Itaquera que, com os 

ilustres salesianos como o Padre Rosalvino, vem tornando realidade o sonho de muitas 

pessoas aqui em Itaquera. 

 

 Não há como falar na obra social Dom Bosco sem falar em ações de inclusão social e 

combate à pobreza, princípios que norteiam os trabalhos salesianos e que também são 

o fundamento da visão estratégica do governador Geraldo Alckmin para as ações de 

Assistência e Desenvolvimento Social no Estado de São Paulo, com o objetivo de 

melhorar os indicadores sociais, promover a garantia e o desenvolvimento das pessoas 

e das famílias, desenvolver a educação, a cultura nas comunidades, reduzir a miséria, 

diminuir a desigualdade social, a criminalidade e melhorar a qualidade de vida.  

 

 Gostaria de lembrar que o trabalho social realizado pelo padre Rosalvino começou em 

1981, juntamente com o irmão Antonio Carlos Martins, Irmão Hamilton Bernardo 

Rodrigues e outros homens sonhadores e comprometidos (como Justo, Américo, 

Marcos Salvador Soares, Maurício Boaventura Ferreira e Sérgio Baruffi). Depois, com 

o apoio das irmãs Bernadete Aparecida Florentino e Maria dos Santos Costa). 
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 Eu, particularmente me lembro da árdua luta do Padre Rosalvino, com o apoio do 

memorável Governador Mário Covas, para conseguir melhorar de uma forma sem 

igual a vida do povo de Itaquera, um dos bairros mais carentes de São Paulo.  

 

 

 Conseguiu moradias dignas para a população carente, para o seu povo. E, também, a 

estação de trem merecidamente chamada de Estação Dom Bosco. Diversos cursos 

profissionalizantes, que, pelo seu grau de excelência, são hoje procurados por pessoas 

de outros municípios da região metropolitana de São Paulo. O que demonstra não só a 

qualidade técnica dos jovens formados aqui, como também o grau de 

comprometimento dos profissionais envolvidos nesses cursos. 

  

 Muitos de vocês, aqui no meu lugar, certamente teriam inúmeras ainda mais histórias 

para contar como Padre Rosalvino - e esta instituição – transformou e continua a 

transformar a nossa cidade em um lugar melhor para se viver.  

 

 Rosalvino concretiza em Itaquera o sonho de Dom Bosco, grande inspirador do 

trabalho desenvolvido pela Família Salesiana em mais de 150 países em todo o 

mundo. 

 

 Dom Bosco costumava dizer que precisamos ir além da qualificação de nossos jovens. 

Dizia que é preciso formá-los, dotá-los de estudo, profissão e valores éticos para que 

tenhamos seres humanos plenos, cidadãos honestos e capazes.  

 

 Quando visitava as prisões e verificava a situação em que se encontravam centenas de 

jovens, Dom Bosco tornava-se plenamente consciente dos males que atormentavam a 

sociedade de seu tempo. Suas pregações, na época, eram um alerta às autoridades e 

aos ricos. Sem colocar operários contra patrões, começou a realizar um trabalho 

concreto para a solução da crise existente, no início para jovens empregados em lojas e 

oficinas, por meio do lazer e atividades religiosas nos finais de semana.  

 

 

 Chamo especial atenção para a capacidade visionária de Dom Bosco: em pleno século 

19, já utilizava as ferramentas mais modernas e eficazes de inclusão e transformação 
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social. Hoje, este trabalho é mantido com máxima eficiência pelos alesianos em 

diversas partes do planeta.  

 

 Inspirados em Dom Bosco, impulsionamos o desenvolvimento humano e, por 

consequência, o social. 

 

 

 Assim é o sonho do Padre Rosalvino. Assim é o meu sonho. Assim é o sonho de cada 

um de nós: viver em uma sociedade mais justa, humana, inclusiva e igualitária.  

E encerro com o discípulo mais atual de Dom Bosco, PASCUAL CHÁVEZ: 

 

“O amor representa o ponto de chegada mais elevado do amadurecimento de 
qualquer pessoa, cristão ou não. A ação educativa propõe-se a levar a pessoa a ser 
capaz de doar-se, ao amor de benevolência. ” 
 

 Muito obrigado! 
 


