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Ser Ex-Aluno/Ser Ex-Aluna de Dom Bosco - chamado à sant idade.

Porto Alegre-RS [ Osvaldo Dalpiaz ]
Patrono dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco

A Família Salesiana, no dia 05 de outubro, celebra a
santidade do jovem ALBERTO MARVELLI,Ex-Aluno de
Dom Bosco, que morreu com apenas 28 anos. Nasceu em
21/03/1918, em Navarra, numa família católica formada
pelos pais e mais 7 irmãos.Em 1930, sua família foi morar
em Rimini, onde encontrou os Salesianos e frequentou o
Oratório Festivo. 

Marvelli, viveu como qualquer outro jovem italiano de sua
época: gostava de brincar, fez seus estudos universitários,
serviu o exército, gostava de festas, praticava esportes,

principalmente o ciclismo, envolvia-se com grupos de jovens. Porém, o que diferenciava Marvelli dos demais
jovens era o modo como fazia tudo. 

Era uma pessoa compreensiva, porém dinâmica. Caracterizava-se por possuir uma generosidade que
encantava a todos, porém, nunca permitia que faltasse o senso de justiça nas suas relações. Sempre soube unir
a ação e a oração no seu envolvimento com grupos ou movimentos, principalmente quando se engajou e se
tornou um dos dirigentes da AÇÃO CATÓLICA na Itália, sendo muito devoto de Nossa Senhora e do Santíssimo
Sacramento (terço e comunhão diária). 

Foi a perspectiva da caridade em ajudar as pessoas que sofreram e estavam sofrendo os efeitos da segunda
guerra em Rímini-Itália (dizia: “uma guerra é sempre um momento catastrófico da vida social”), que o levou a se
engajar na política. Entendeu que participar na política seria a melhor maneira de exercer a caridade cristã. 

No dia 5 de outubro de 1946, ao sair de casa de bicicleta para um comício onde deveria falar sobre o que
pretendia fazer se fosse eleito prefeito de Rímini, foi atropelado por um caminhão de guerra que passava no
local em alta velocidade. 

Marvelli viveu intensamente seu projeto de vida de seguir Jesus, servir e defender a Igreja e de ajudar as
pessoas menos favorecidas e sofridas pelos efeitos da guerra. Fazia intensamente as coisas comuns numa
perspectiva do Alto (como dizia: “siamo fatti per il cielo”); é o exemplo de quem assimilou a perspectiva salesiana
de educar: “formar bons cristãos e honestos cidadãos”. Por isso, nosso modelo e patrono. 

Anápolis-GO [ Solange Abadia ]
Reunião das Ex-Alunas FMA

No dia 30 de setembro de 2020 as Ex-Alunas da Federação
Madre Mazzarello, da Inspetoria Madre Mazzarello, do Grupo
da Família Salesiana EX-ALUNAS FMA, realizaram uma
reunião virtual. Dentre as Ex-Alunas e Ex-Alunos FMA que
participaram, se fizeram presentes também a Inspetora, Ir.
Maria Américo, e a Delegada da Federação, Ir. Vera, e as
Delegadas de Uniões Locais: Ir. Josefa, de Anápolis, Ir. Hélia,
Silvânia, Ir. Leonarda, de Brasília (Ir. Leonarda, desde o

começo da pandemia se encontra em Belém). A reunião foi frutífera e muito bem avaliada por todas; a saudade
diminuiu um pouco.



Goiânia-GO [ Ernestino Arruda ]
Distribuição de cestas básicas - Centro Juvenil.

No dia 1º de outubro ocorreu
mais uma vez o início da
entrega das 60 [sessenta]
cestas básicas para as famílias
dos educando do CJ e 60
[sessenta] cestas com leite,
bolacha e guloseimas para as
crianças. Agradecemos a todos
os doadores, que são muitos; o
pouco de cada um faz o muito:
Ex-Alunos, Ex-Alunas, Amigos,
Comitê de Cidadania do Banco
do Brasil, Paróquia São João

Bosco, Algumas cestas foram compradas com o dinheiro das contribuições. Temos Deus como Pai e pelo
batismo somos irmãos. Por isso, somos capazes de partilhar amor, justiça, amizade, carinho e solidariedade..
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