
As palavras do Congreso 
MONDOVISION 
 

A conferência é também para os jovens. 

Os alunos da Faculdade «Auxilium» formaram uma equipe e estão organizando uma noite 
artística juvenil salesiana a ser realizada no dia 28 de setembro de 2022, cujo tema principal é 
“EU CUIDO: educar é coisa do coração”. 

A “Salesian Vision World” reúne jovens e moças de diversos países para expressar 
artisticamente o carisma salesiano, o sonho de São João Bosco e Santa Maria Domingas 
Mazzarello para educar as novas gerações. 

Uma noite dedicada à beleza que os frutos do Sistema Preventivo trouxeram à vida dos jovens, 
expressa com dança, canto, mímica, música, land art, pintura, arte na areia, dança com luz 
ultravioleta, poesia, histórias… 

Falamos sobre isso com Elisa Brizi e Martina Boscherini, integrantes da equipe organizadora. 

 

Olá, eu sou a Martina! Olá, eu sou Elisa! 

Somos dois alunos da Faculdade «Auxilium». 

Mondovision é um evento que será realizado durante a noite da Conferência Internacional 
organizada pela Faculdade Auxilium. É uma iniciativa criada e idealizada por nós jovens, com o 
objetivo de representar e manifestar o Sistema Preventivo nas diversas formas artísticas. 

Pensamos numa noite artística porque, como nos ensinaram Dom Bosco e Maria Mazzarello, a 
educação é uma arte, ou melhor, a arte de educar os jovens. 

Por isso, pensamos na expressão artística, que é diferente para cada cultura. Desta forma, os 
vários países podem escolher livremente o seu modo de expressão. 

O objetivo final deste evento é justamente dar a todos os jovens vindos de diferentes partes do 
mundo a oportunidade de manifestar o Sistema Preventivo em diferentes formas artísticas: 
uma dança, uma canção ou um poema. 

É uma noite organizada por nós jovens para jovens e podemos defini-la como uma experiência 
única! 

Temos a sorte de fazer parte da organização deste evento! Os primeiros vídeos já estão a 
caminho. Trabalhar lado a lado e aproximar-se das diferentes culturas, as diferentes 
expressões artísticas é uma experiência que certamente enriquecerá a nossa formação. 

Podemos nos considerar muito sortudos: temos a oportunidade de lidar com diferentes 
culturas, que nos fazem entender como o Sistema Preventivo se manifesta de mil formas 
diferentes. 


