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"Somos ma is que Ex-Alunas/Ex-Alunos; SOMOS FAMÍLIA SALESIANA"

Pará de Minas-MG [ Marcos Flávio ]
CONSELHO NACIONAL e FIEADB_ISJB

Esta edição simples do ACONTEX pretende ser uma homenagem singela à nossa Mãe Auxiliadora e Aparecida
do Brasil, que tudo fez, e convida a todos a participarem da Romaria no próximo domingo [convite abaixo-
Salvador]; ao mesmo tempo, esta edição parabeniza os Ex-Alunos e Ex-Alunas de Salvador pela brilhante
inciativa e demonstração de amor e espírito salesiano pela Família Salesiana. Como disse a Irmã Maria
Américo, em vídeo, "somos muito mais do que Ex-Alunos, muito mais do que Ex-Alunas: SOMOS FAMÍLIA
SALESIANA". 

Salvador-BA [ Daniel Torres ]
Romaria da Família Salesiana

No dia 18 de outubro de 2020, domingo, ocorrerá a 77ª Romaria da Família
Salesiana e todos os Ex-Alunos e Ex-Alunas terão a oportunidade de participar,
mesmo no aconchego do seu lar; o evento será transmitido pelo YouTube
"salesianos ne". 
A Romaria terá início com a celebração da Santa Missa, às 9h, presencialmente,
para aqueles que não fazem parte do grupo de risco, no Santuário Nossa Senhora
Auxiliadora - Nazaré, se respeitando todas as normas de segurança de prevenção
ao Covid-19 e a quantidade máxima permitida; a seguir, se dará sequência ao
evento com a programação transmitida através do canal informado. 
Contamos com a participação de toda a Família Salesiana para esse dia de fé e
devoção àquela que tudo fez.

Salvador-BA [ Daniel Torres ]
Reunião fomativa com os JEX

No dia 07 de outubro ocorreu, em Salvador-BA, a reunião
formativa com os JEX da União do Liceu Salesiano do
Salvador! É uma notícia auspiciosa e alvissareira para o
movimento exalunal brasileiro, pois injeta sangue novo na
missão dos Ex-Alunos e Ex-Alunas, com novas esperanças
para o Brasil salesiano; o evento mereceu alvíssaras elogiosas
e incentivadoras de todos os representantes das demais
Inspetorias. 

Porto Alegre-RS [ CONSELHO NACIONAL ] 
Federação Brasileira dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco 
Presidente - Osvaldo Dalpiaz 
Vice-Presidente - Daniel Torres 
Delegado Nacional - Pe. Dácio Bona 
contato: eadbbrasil@gmail.com - site: www.eadbbrasil.com.br


