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"Somos mais que Ex-Alunas/Ex-Alunos; SOMOS FAMÍLIA SALESIANA" [Ir. M.Américo]

FIEADB-ISJB [  Va lér ia  Sobra l  ]
Ouvir  a  voz do coração

Quando o momento requer calma, mergulhar os pensamentos em preocupações em nada ajuda, ao contrário, só
piora. Não permita que o estresse sobressaia. É preciso buscar confiança e com serenidade encontrar as soluções.
Existem problemas que por si mesmos se resolvem. Com frequência, pequenas atitudes são capazes de acalmar
grandes tormentas; há momentos em que precisa de um pouco mais de alma; então, se acalme, respire fundo e
redirecione os pensamentos e vá assim contornando as situações como se apresentam, uma de cada vez. Volte-se
para o seu íntimo e deixe que a sua intuição o conduza. Existe em você uma força capaz de resolver todas as
questões que a vida lhe apresenta; faça silêncio e ouça o que tem a lhe dizer a voz do coração.

Belo Hor izonte-MG [  Marcos F láv io  de  Almeida  ]
COMISSÃO DA FAMÍLIA SALESIANA -  ISJB

No dia 12 de Outubro aconteceu a reunião virtual da Comissão da Família Salesiana da Inspetoria São João
Bosco. O Inspetor Pe. Natale não pôde comparecer mas, através do Delegado para a FS, Pe. Pedro Trindade,
presenteou a todos com ótimas notícias:

não há razão de existir uma Comunidade Salesiana sem a Família Salesiana;
será meta para os próximos seis anos que em toda Casa Salesiana da ISJB tenha pelo menos os grupos
Salesianos Cooperadores-SSCC, ADMA e Ex-Alunos e Ex-Alunas bem organizados e atuantes;
que seja criado em todas Casas Salesianas o "Conselho da Família Salesiana";
que Salesianos e Família Salesiana deem prioridade às atividades de Oratório;
no dia 09/11 haverá uma reunião virtual para formação dos animadores SDB locais para a Família Salesiana.

As perspectivas e desafios da FIEADB-ISJB para os Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco, apresentados
no IX Congresso Nacional dos Ex-Alunos, começam a se tornar realidade.

Pará de Minas-MG [  Marcos F láv io  de  Almeida  ]
O QUE É QUE OS VEREADORES FAZEM???

O Observatório Social do Brasil - Pará
de Minas-MG, criado e coordenado por
Ex-alunos de Dom Bosco, fez uma
pesquisa na cidade para saber o grau
de conhecimento da população sobre o
papel do vereador. O resultado foi
surpreendente. Confira as informações
no site do Observatório Social no

endereço "osbparademinas.org.br"; veja também o TERMO DE
COMPROMISSO DOS CANDIDATOS no mesmo site.



Pará de Minas [  Marcos F láv io  de  Almeida  ]
GULOSEIMAS PARA A CRIANÇADA

No Dia das Crianças: integrantes da diretoria da Associação dos Ex-alunos e Amigos de Dom Bosco de Pará de
Minas fizeram uma grande arrecadação de guloseimas e distribuíram às crianças de vários bairros da cidade,
iniciando pelo entorno do Oratório.

Belo Hor izonte /MG [  Edu Ol ive i ra  ]
Reunião Extraordinár ia  da Diretor ia  F IEADB-ISJB

No dia 17 de outubro, sábado, aconteceu a reunião extraordinária da Diretoria Executiva da FIEADB-ISJB,
convocada no dia anterior por Marcos, Presidente da FIEADB-ISJB, para discutir a proposta apresentada pelo
Presidente da Federação Nacional dos Ex-Alunos, Osvaldo Dalpiaz, de que todos os próximos congressos
inspetoriais de Ex-Alunos tenham o mesmo tema e lema. Interpretando tal proposta, há que se trabalhar a unidade
do movimento exalunal no Brasil para que este Grupo da Família Salesiana seja mais coeso e focado nos seus
objetivos e na missão específica do Grupo. Assim, terá mais força e representatividade junto aos demais Grupos
da Família Salesiana. Porém, se sabe que as dimensões do Brasil geram questões bem específica para cada
Inspetoria, o que deve ser a tônica dos Congressos. Suscintamente, os membros da Diretoria da FIEADB
defenderão na reunião do Conselho do dia 19 de outubro a ideia de que é positiva sim tal proposta de se ter um
tema único, desde que a dinâmica do congresso, sem sair do tema central, contemple assertivamente as questões
locais.
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