
 
 

CLIQUE AQUI 

 
   10 DE AGOSTO  –  ANO  2020 – Nº  2016 
 

 

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

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE Osvaldo Dalpiaz  

 

16 de agosto de 2020. Dom Bosco faria 205 anos. 

Nascido de uma família pobre, longe de qualquer centro urbano, vivendo dos parcos recursos que uma família 
camponesa poderia ter, o pequeno João Bosco foi aprendendo a superar as dificuldades e alcançar seus objetivos. 
Dentre eles, o de tornar-se sacerdote e trabalhar pelo bem da juventude. 
Desde cedo foi sensível às consequências criadas pela pobreza provocada pelas más condições a que eram 
submetidas as famílias do campo e, mais tarde, na cidade de Turim, pelo êxodo rural com todos os malefícios que 
traz. Neste cenário, o que mais o impressionava eram as condições impostas às crianças que as impediam de 
vislumbrarem um futuro para si e futuramente, para suas famílias. Que futuro se abriria para uma criança 
analfabeta, malnutrida, sem conhecimento para exercer uma profissão ou um trabalho? 
Aqui vemos o que é o olhar de um visionário que enxerga o futuro como possibilidade e propõe uma alternativa. 
Não só propõe, como a realiza: vamos procurar um espaço para acolher estas crianças, ensiná-las os princípios 
básicos da religião e prepará-las para o mundo do trabalho, pensa ele. Busca recursos, convence pessoas a apoiá-
lo no projeto, envolve políticos e amigos. Depois de muita luta e esforço, funda o Oratório de Valdocco, berço e 
inspiração para um sem número de outras instituições espalhadas em mais de 130 países que, aplicando o mesmo 
método educativo, formam “bons cristãos e honestos cidadãos”. Junto com o Oratório funda uma Congregação 
que o apoiaria no início e que, posteriormente, levaria à frente seu sonho. Uma dualidade, infraestrutura e 
pessoas, fundamenta seu grande projeto. 
Celebrar o aniversário de Dom Bosco é celebrar todo o bem que foi feito por ele e aquele que está sendo feito 
hoje por seus seguidores, principalmente aqueles que formam a Família Salesiana, nas mais diversas formas de 
trabalho. O número de pessoas que foram e que estão sendo influenciadas pela educação salesiana são 
incontáveis. Uma sociedade mais justa, mais solidária, mais ética, mais respeitosa também é fruto de uma 
educação, como a utilizada pelos salesianos, que privilegia a autonomia, a liberdade, a transcendência. 
Num momento em que nos sentimos inseguros, sem saber como será o amanhã, saber que “somos Dom Bosco 
que caminha” poderá servir de alento e de conforto. As dificuldades poderão ser superadas desde que tenhamos 
um pensamento proativo, um olhar no futuro e a esperança num Deus presente, assim como tinha Dom Bosco. 
Como Ex-Alunos e Ex-Alunas, somos chamados a compartilhar nossos esforços, para juntos com a Família 
Salesiana, construir um mundo mais humano e agradável. 
 

Oswaldo Dalpiaz, Presidente da Federação Nacional dos Ex-alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. 

 
 
 
 
 

http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php


 
 

PRESIDÊNCIA – CONSELHO NACIONAL  

 

ACESSEM O NOSSO SITE. 

ELE É O ELO DE UNIDADE DO MOVIMENTO DOS 

EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DO BRASIL. 

VISITE!!!   -   PARTICIPE!!! 

COLABORE!!! 

 

 

 

No dia 04 de agosto o Conselho Nacional, convocado pelo Presidente Dalpiaz, se reuniu virtualmente 

para deliberar sobre a continuidade e aprimoramento do informativo dos Ex-Alunos e Ex-Alunas, o 

“acontEX” face à criação do site “eadbbrasil”. Dentre as considerações apresentadas, se salienta a 

importância do informativo como elo de ligação e unidade do movimento exalunal no Brasil e o registro 

histórico das atividades e ações de solidariedade, à parecença com o Boletim Salesiano, mesmo que não 

retrate a totalidade dos eventos no período. Assim, se decidiu pela sua continuidade e pelo compromisso 

das Federações Inspetoriais dos Ex-Alunos de o alimentarem com conteúdo e a divulgação do mesmo 

entre as UULL da respectiva Inspetoria. 
 

 
 

ITAJAÍ - SC 

Os ex-alunos de Dom Bosco de Itajaí contam com uma União, responsável por 

organizar e reunir todos aqueles que estudaram nas obras salesianas da cidade: 

Colégio Salesiano Itajaí, Parque Dom Bosco e Lar Padre Jacó. A União surgiu a 

partir de encontros anuais promovidos por um grupo de amigos. Em 2017 este 

grupo começou a participar das atividades da escola, como União, estudando 

a criação de estatuto, acompanhamento o movimento nacional e mundial e 

buscando ampliar a rede de apoio para fortalecer o movimento. Em 2019 foi 

eleita a primeira diretoria, que tem como proposta, além de reunir os interessados, marcar a presença do grupo 

na cidade e manter vivo os ensinamentos de Dom Bosco 

 

 
 

PARÁ DE MINAS – MG [Marcos] 

A diretoria da Associação dos Ex-alunos e Ex-alunas de 

Dom Bosco de Pará de Minas reuniu-se dia 06 de agosto 

para prestação de contas e definir ações em época de 

pandemia. Contamos com a presença do Delegado 

Inspetorial Pe. Jurandyr Araújo. 

 
 
 
 
 

https://salesianoitajai.g12.br/posse-da-uniao-dos-ex-alunos/


SALVADOR – BA - [Daniel] 
 
No dia 02/08/2020 foi celebrado, de maneira diferente mas 
também muito especial, o Dia do Ex-aluno Salesiano do 
Salvador, como já é tradição, há 10 anos, ser comemorado no 
primeiro domingo de agosto.  
No ano em que são festejados os 150 anos do 1° encontro 
dos Ex-alunos com Dom Bosco, quando Carlos Gastini, 
juntamente com 11 oratorianos voltaram para agradecer a 
Dom Bosco toda educação e ensinamentos recebidos, também 

comemoramos os 120 anos do Liceu, como presença Salesiana em Salvador, além do décimo ano do 
encontro anual dos Ex-alunos desta casa. Todos os anos são reunidos mais 1000 Ex-alunos nesta data tão esperada. 
No ano de 2020, por conta de todas as restrições impostas pela pandemia do Covid-19, a EADB - Associação dos Ex-
alunos de Dom Bosco do Colégio Salesiano do Salvador, também se reinventou para manter a tradição deste dia 
especial. Durante a semana que antecedeu a comemoração, foram postados cards e fotos que relembraram os anos 
anteriores.  
O domingo foi iniciado com uma Live, através do Instagram da Associação, com a transmissão da missa do Ex-aluno, 
presidida pelo Diretor dos Salesianos Bahia e Delegado Inspetorial dos Ex-alunos, Pe. Eudes Barreto. A missa foi 
entoada por muita emoção, com uma linda homilia e canções conhecidas por diversas gerações de Ex-alunos, 
encerrada ao som dos hinos de Nossa Senhora Auxiliadora e de Dom Bosco. Com uma grande participação, os 
comentários, através do chat, faziam-nos recordar e reviver esses momentos, com um sentimento muito grande de 
amor e união.  
Gratidão foi a palavra que definiu o sentimento desse dia, que reforçou o que temos de mais precioso, que são os 
ensinamentos que recebemos de Dom Bosco, ao longo da nossa vida, o espírito de solidariedade e de fé inesgotável. 
Após a missa, através de um drive-thru, que proporcionava aos Ex-alunos uma breve circulada, dentro dos seus 
automóveis, pelas quadras internas do Colégio, foram arrecadadas (dentre doações presenciais e em conta bancária 
da Associação), cerca de 190 latas de leite, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Quem teve a possibilidade de ir fazer sua doação presencialmente, ainda recebeu uma caneca, com a marca do 
evento, que já é tradição entre os participantes que fazem coleção das mesmas.  
Foi um dia repleto de emoção. Por Dom Bosco, tudo! 
Por: Taiana Gama (Conselheira da EADB e Ex-aluna de 2000) 

 

 
 

GOIÂNIA – GO - [Ernestino] 

 
06 de Agosto de 2020 - dia abençoado: recebemos e doamos 102 [cento e duas] cestas básicas para as 
famílias do Centro Juvenil; recebemos também 5 computadores de mesa novos, totalizando 6 e um 

Notebook; pagamos 
os Salários, o FGTS e o 
PIS que estavam 
atrasados. No dia 07, 
pagamos o INSS; 
entregamos as 
atividades para as 
crianças fazerem em 
casa; distribuímos 
Bolacha e Leite. 

Os agradecimentos especiais são dirigidos a toda a Equipe, aos Ex-Alunos, Ex-Alunas, Colaboradores, 
Pároco e paroquianos da Paróquia São João Bosco, Contribuintes mensalistas, Irmãs salesianas. 
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