
União Pela Vida

De ex-atendido a

benfeitor: o poder

transformador da obra

social salesiana

Equipes União pela Vida (UPV) e RSB-Comunicação

Dom Bosco deixou como herança um grande ensinamento que diz: “Deus nos

colocou no mundo para os outros”. São inúmeras as histórias de pessoas que,

como atendidas, conheceram a missão salesiana e, quando adultas, se tornaram

benfeitoras das mesmas obras sociais que um dia as acolheram. Exemplo disso é

o Fabrício Souza, ex-atendido da Obra Social Dom Bosco, em Itaquera, São Paulo.

Fabrício conheceu a missão salesiana aos 11 anos de idade, participando

inicialmente do oratório nos �inais de semana. Depois, passou a frequentar o

contraturno escolar, nas o�icinas de música e futsal, sendo sempre incentivado

pelos educadores da época e criando várias memórias que carrega para a vida.

“Tenho muitas lembranças boas e divertidas, e uma que foi marcante foi o FEST. O

festival reunia toda a juventude salesiana de São Paulo em Campinas, e eu tocava

percussão na banda principal com o cantor João Paulo e demais integrantes. Pela

excelência da banda, havia uma dedicação e comprometimento todo ano em levar

o melhor da música e, nessa proposta, automaticamente criamos um network

com outras casas salesianas”, diz Fabrício, que iniciava seu caminho para se

tornar um benfeitor da obra que o acolheu.

Hoje, Fabrício é formado em Educação Física, Marketing e Administração, além de

ser o proprietário de uma empresa de entretenimento com sede no bairro de

Itaquera, na zona leste da capital paulista. Como benfeitor da União pela Vida

(UPV), ele também apoia a obra social salesiana. “O que me tornou um benfeitor

da UPV foi a retribuição pelo tempo que permaneci na instituição desde criança

até a fase adulta. Assim, vejo que crianças, jovens e adultos podem ter a mesma

oportunidade que obtive”, diz Fabrício. “A esperança que tenho é que essa obra

salesiana dure por muitos e muitos anos, que continue com essa missão de

transformar crianças e jovens, colhendo bons frutos para a mudança do nosso

país e acreditando no próximo por meio do amor e do carisma salesiano”,

completa.

Assim como o Fabrício, você também pode contribuir com as ações da Obra

Social Dom Bosco de Itaquera ou com as demais obras sociais salesianas pelo

Brasil. Acesse o site da União Pela Vida upv.org.br ou baixe o aplicativo da UPV

disponível para Android e IOS.
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