
04 DE MAIO - ANO 2021 - Nº 2103

SE VOCÊ NÃO LUTAR PELAS SUAS IDEIAS, SAIBA QUE OS OUTROS LUTARÃO PELAS DELES

Porto Alegre-RS [ Oswaldo Dalpiaz ]
REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL

No dia 10 de maio de 2021 ocorrerá a primeira reunião ordinária do CONSELHO NACIONAL do ano de 2021,
segunda feira, no horário de 19h30min, com duração até às 21h.

Será uma reunião administrativa; terá importância significativa para o movimento dos Ex-Alunos e Ex-Alunas do
Brasil neste ano atípico.

O P. Gabriel Romero, Visitador do Cone Sul, gentilmente se dispôs a participar de nossa reunião.

Caso seja do interesse de algum Coordenador Inspetorial, e se assim o desejar, estará autorizado a convidar para
participar do encontro outros que exerçam liderança significativa na própria Inspetoria.

Brasíl ia-DF [ Eduardo Cavalcante ]
EX-ALUNA BRILHA NAS TELAS

A atriz Paloma Bernardi, ex-aluna do Colégio Salesiano Santa Teresinha, deixou
um emocionante depoimento sobre sua época de escola e como a formação
salesiana contribuiu em sua vida. O depoimento faz parte da 1ª edição de 2021 da
Revista Inova, produzida pelos alunos do 9º ano do Colégio e que pode ser
acessada em: REVISTA INOVA

❤  #ColégioSantaTeresinha #SomosArsb #RSB  

"Uma vez Salesiana,  sempre Salesiana!  É isso o que
eu posso dizer!  Olha,  só de falar  no Salesiano,  eu já
me arrepio todinha e me emociono. . .  Olha que
boba. . .  Nem comecei  a  falar  ainda e já estou
chorando. . .  Desculpa,  mas é que falar  do Salesiano,
para mim, é falar  da minha vida!  Eu devo muito ao
Salesiano porque muito do que eu sou é porque eu
sou Salesiana.  Sou eternamente grata por ter  t ido
essa formação tão abençoada!"

Rio de Janeiro-RJ [ Pe. Antonio Cipriano ]
A SOLIDARIEDADE CONTINUA

Pe. Antônio Cipriano - SDB, lendo o ACONTEX 2102 informou que a obra do Jacarezinho, no Rio de Janeiro,
atende a cerca de 130 [cento e trinta] famílias com bolsa alimentação com a ajuda de Ex-alunos/Ex-Alunas,
paroquianos e amigos.

A solidariedade vem comandando os corações e o trabalho dos SDB, Ex-Alunos e Família Salesiana em Geral,
praticamente no Brasil inteiro. É o que se pode fazer neste tempo de pandemia.

https://bit.ly/3nmZJrd


Belo Horizonte-MG [ Edu Oliveira ]
REUNIÃO DA FIEADB-ISJB

No dia 03 de maio os membros da Diretoria Executiva da FIEADB-ISJB se encontraram para mais uma reunião
ordinária. O assunto mais importante e que, por conseguinte, tomou a maior parte do tempo foi a discussão sobre
a escolha do tema e lema para o IV Congresso Inspetorial que deverá ocorrer no ano de 2022, em data a ser ainda
definida. A conversa foi empolgante quando todos deram a sua opinião sobre as sugestões de tema e lema,
previamente elaboradas, com ênfase na atualidade dos valores maiores de nossas raízes e da formação
salesiana.

A FIEADB-ISJB tem envidado esforços para escolher, a pedido do Presidente da Federação Nacional dos Ex-
Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco, Sr. Oswaldo Dalpiaz, um tema de maior impacto e conformidade com os
tempos atuais e os anseios da juventude, nossos preferenciais, cientes de que o tema sugerido poderá vir a ser
único para todos os congressos inspetoriais do Brasil, em 2022.  
Todos tiveram a oportunidade de se manifestar, fato que cedeu ao encontro um momento riquíssimo e de elevado
nível de reflexão e de diálogo profícuos.  
Foi aceita a proposta de se aguardar mais um mês para que todos possam dar continuidade aos estudos sobre as
questões levantadas e na próxima reunião, acredita-se, haverá condições de se bater o martelo em cima de uma
proposta.

Salvador-BA [ Daniel  Torres ]
PROJETO "A FOME DÓI".

O projeto criado e coordenado pelos Ex-Alunos e Ex-Alunas de
Salvador-BA continua com as suas atividades a pleno vapor. O
"coronga" não desanima e ao mesmo tempo os Ex-Alunos e Ex-Alunas
de Dom Bosco não descansam enquanto ele não for totalmente
derrotado. A Associaçaão de Salvador assim como as de outras idades
em todo o Brasil fazem a diferença.

Em todas as cidades onde estes projetos estão sendo realizados o
incentivo do próprio Dom Bosco e de nossa Mãe Auxiliadora dão alento
e força para que o trabalho continue.

Pará de Minas-MG [ Marcos Flávio ]
RETORNO DO ORATÓRIO

Depois de mais trinta dias fechado por causa do agravamento da pandemia, o Oratório Pe. Falcone, de Pará de
Minas-MG, reabre as suas portas para os preferenciais de Dom Bosco, seguindo os protocolos de prevenção.  
E desta vez, a reabertura terá a grata participação dos jovens "Aspirantes" à vida Salesiana, que iniciam suas
atividades aqui em Pará de Minas.

Belo Horizonte/MG [ Ivo Francisco Lopes de Souza ]
LIVRARIA DOM BOSCO

 
Sinopse  
O cristão bem formado (2ª Edição)  
São João Bosco

São João Bosco, neste pequeno livro, ensina-nos que são dois os principais
artifícios do maligno para afastar as almas de Deus: o primeiro é fazer crer que,
para servir Deus, é preciso levar uma vida melancólica, longe de todo divertimento
e prazer. Porém, o santo indica-nos um caminho que leva a uma vida onde o
cristão se torna feliz e lhe são concedidos os verdadeiros divertimentos e encantos,
de tal forma que possa dizer como Davi: "Servi ao Senhor com alegria" (Sl 100,2).



 

O outro engano sugerido pelo espírito pernicioso é a esperança de uma vida longa, junto com a idéia de se
converter na velhice ou apenas na hora da morte, para melhor ´aproveitar´ a vida. Mas São João Bosco questiona:
"Quem pode nos assegurar que um dia chegaremos a ser velhos?". Além disso, "a estrada que o homem escolher
na juventude provavelmente será a mesma até a morte. Isso significa que se começar a viver bem na mocidade,
decisivamente viverá nesse caminho e terá uma boa morte, que será o princípio da felicidade eterna. Pelo
contrário, se desde o começo deixar-se dominar pelos vícios, possivelmente continuará assim em todas as etapas
da vida e encontrará a eterna infelicidade". E para que tal desgraça não aconteça, ele propõe uma breve e fácil
norma de vida, que é suficiente para se tornar consolo para os familiares, patriota honrado, bom cidadão na Terra
e, mais tarde, bem-aventurado habitante do Céu.

Trata-se portanto, de um livro que ajuda a adquirir uma boa formação de maneira prática, de modo a preparar o
cristão para os desafios do dia-a-dia.  
Idioma: Português
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No site da Ecclesiae pesquise: O Cristão Bem Formado.
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