
 
 

CLIQUE AQUI 

 
   21 DE JUNHO  –  ANO  2020 – Nº  1320 

“Sinto que vos amo mais ..... depois destes 150 anos, neste século 21 tão conturbado.” 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE - [Dalpiaz] 

 

As comemorações dos 150 anos dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco agitam o mundo inteiro, com 
atividades diversas. Encaminho a carta que recebi do Pe. João Carlos, de Recife-Brasil: 
 

 

Recife, 18 de junho de 2020. 

 

Prezado Presidente dos Ex-Alunos e Ex-Alunas, 

 

Neste tempo difícil que estamos atravessando, a nossa contribuição cristã, junto à população, é sobretudo a 

oração e a solidariedade. É neste sentido que a Inspetoria Salesiana do Nordeste e a Associação Missionária 

Amanhecer estão preparando, para o próximo dia 24 de junho, uma LIVE MUSICAL SOLIDÁRIA com Pe. João 

Carlos e Banda. Durante duas horas, o padre vai cantar seus sucessos, com transmissão pelo youtube e pelo 

facebook, das 20h às 22h. 

 

A “live” terá uma destinação solidária, a saber, captará doações para cestas básicas e material de higiene 

destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. O evento se inscreve na Ação Solidária Salesiana 

que completa dois meses de atuação em benefício de milhares de famílias atendidas na área metropolitana 

do Recife e em todas as presenças salesianas, em sete Estados da Região Nordeste. 

Visando a qualidade neste serviço evangelizador, a “live” terá um formato profissional, nos seus 

equipamentos e técnicos envolvidos. Estima-se que será uma “live” com grande visibilidade, dado o público 

que acompanha o padre nas redes sociais e pelo interesse e compartilhamento das obras salesianas. 

Trabalha-se com a perspectiva de 100 mil visualizações. 

 

A data de 24 de junho, comemoração mensal de Nossa Senhora Auxiliadora, foi escolhida em função da 

passagem dos 150 anos de fundação da Associação dos Ex-Alunos de Dom Bosco. Durante a “live”, haverá 

um momento de oração e de consagração à Virgem Auxiliadora, pela proteção das famílias contra a atual 

pandemia. 

 

Nesta oportunidade, vimos solicitar a adesão a este evento e a divulgação do mesmo nas redes sociais dos 

ex-alunos e ex-alunas e da família salesiana. 

 

Atenciosamente, 

 

Pe. João Carlos Ribeiro, sdb 

Serviço Live Musical Solidária, 24 de junho de 2020 – 20:00 às 22:00 

 

Transmissão: 

 

https://www.facebook.com/PadreJoaoCarlos https://www.youtube.com/PadreJoaoCarlos 

 

https://www.facebook.com/PadreJoaoCarlos
https://www.youtube.com/PadreJoaoCarlos
http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php
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