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DIA MUNDIAL DOS EX-ALUNOS E EX-ALUNAS - DIA DA GRATIDÃO

Porto Alegre - RS [ Oswaldo Dalpiaz ]
DIA DO EX-ALUNO/EX-ALUNA DE DOM BOSCO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EX-ALUNOS DE DOM BOSCO  
Dia do ex-aluno de Dom Bosco: 24 de junho  
Há 151 anos, no dia 24 de junho, liderado por Carlos Gastini, um grupo de ex-oratorianos
de Dom Bosco foi visitá-lo, aproveitando o dia de seu onomástico ( dia de São João
Batista). Os ex-alunos levaram uma pequena lembrança. Aquela visita foi tão marcante
para dom Bosco que pediu para que retornassem todos os anos para reencontrá-lo. E
assim foi feito.  
Em razão disso, o dia 24 de junho, na tradição salesiana, é conhecido como o dia do ex-
aluno. 

A visita feita por aqueles jovens a Dom Bosco teve como motivação a gratidão. Gratidão pela acolhida, pela
educação, pelos valores adquiridos, pelo incentivo a realizar o projeto de vida que cada um tinha pensado para si.
À semelhança deles, como ex-alunos, também brota em nós um sentimento de gratidão pelos salesianos que nos
acolheram, pelos educadores que tiveram uma presença significativa em nossa vida. Muitos de nós, certamente,
não seríamos o que somos, se não tivéssemos tido a acolhida dos salesianos. Pelo mundo a fora, muito jovens
não poderiam atingir seus sonhos se não tivessem a oportunidade de frequentar alguma obra salesiana. E tudo
isso faz sentido. Isso tudo merece gratidão. Isso tudo merece reconhecimento. Alguma coisa pode não ter dado
certo. Mas, na síntese, há pessoas felizes e realizadas, graças à presença dos salesianos. E isto é
incomensurável. 
No meio de tanta descrença em relação àquilo que está acontecendo na sociedade, que possamos ser portadores
de uma mensagem otimista. Que nosso jeito de pensar , ser e agir, possa levar às pessoas que conosco convivem,
a confirmação de que levamos a sério o projeto educativo de Dom Bosco: “formar bons cristãos e honestos
cidadãos”. Continuemos firmes nesse propósito. O mundo precisa de pessoas propositivas e entusiastas pelo bem.
Felicidades pelo dia do ex-aluno de Dom Bosco  
Oswaldo Dalpiaz  
Presidente da Federação Nacional dos Ex-alunos de Dom Bosco

Porto Alegre-RS [ Oswaldo Dalpiaz ]
FAMÍLIA SALESIANA

No último dia 19 de junho, reuniram-se os Coordenadores
ou responsáveis pelos Grupos da Família Salesiana do
Brasil. Em âmbito mundial, a Família Salesiana é
composta por 32 Grupos, todos tendo a espiritualidade e
o carisma de Dom Bosco como motivador de sua
atividade apostólica. Aqui no Brasil estão presentes
apenas uma parte deste Grupo.  
O tema formativo, desenvolvido pelo Diácono Rafael
Lopes, teve como foco a relação ou a ligação entre a
ação ( o trabalho) e a contemplação ( oração) em tempos
de pandemia.  

Partindo do que fundamenta o trabalho dos Salesianos “de encontrar Deus através daqueles a quem o Salesiano é
enviado, alimentando-se da Caridade do Bom Pastor, de quem quer ser testemunha e participa das riquezas
espirituais que a Comunidade lhe oferece”. o diácono Rafael fez um chamamento para que todos os Grupos se
empenhem no trabalho pastoral e social a favor dos que mais precisam. Nesta época de pandemia se há
necessidade de alimentos e outros bens, há necessidade também de esperança e fé em Deus. Sem ele não se



conseguirá encontrar respostas às questões e às perguntas sobre o sentido do que está acontecendo neste
momento. Muitos aprenderam a encontrar Deus em lugares ou em pessoas onde menos esperavam: num hospital,
no atendimento das pessoas ligadas à saúde, no vizinho que se prontificou a auxiliar, em alguém que foi um ombro
amigo no momento da perda de um familiar, etc. Momentos ricos de intimidade e da presença de Deus.  
Naturalmente, uma das lições advindas da pandemia foi a descoberta de que há necessidade de se cuidar de
todas as fases da vida, pois a pandemia atingiu a todos: novos, adultos, velhos, ricos, pobres, independentemente
de raça e nação.  
Embora de forma online, foi uma manhã rica em formação e, também, de compartilhamento da caminhada de cada
Grupo.

Pará de Minas-MG [ Pe. Jurandyr ]
EX-ALUNOS/EX-ALUNAS DA ÍNDIA

Em 2021 chegou uma nova e violenta onda de Covid-19 à Índia. Em tempos
como estes, trabalhar, de todas as formas possíveis, pela sobrevivência e
segurança dos outros, é uma responsabilidade que todos devem assumir. A
Associação de Ex-Alunos de Dom Bosco do Instituto Salesiano de Alaknanda,
da Inspetoria Indiana de Nova Délhi, é a prova de que os cidadãos simples,
quando se unem como comunidade forte e solidária, unidos por um objetivo
comum, podem fazer a diferença.  
Merecem reconhecimento as redes de amigos, familiares e colegas que foram
criadas e mobilizadas para compartilhar recursos e combater a desinformação
nestes tempos difíceis. 
A Associação dos Ex-Alunos da Escola Dom Bosco, de Alaknanda, por meio
de grupos ativos nas redes sociais tornou-se uma fonte eficaz de informações
durante a pandemia, unindo três décadas de Ex-alunos que disponibilizaram

seus recursos e seus contatos em prol de ações de serviço aparentemente pequenas - mas que são vitais para as
pessoas que os solicitam.  
Perguntas relacionadas a medicamentos, oxigênio, leitos hospitalares, plasma, vacinas e afins, chegam
diariamente aos grupos, e o tempo de resposta às solicitações é imediato, nas mensagens dos próprios grupos ou
em mensagens particulares.  
Os médicos dos grupos merecem menção especial por suas experiências, seus contatos e seus conselhos, como
o dr. Vivek Saini, o dr. Aseem Gulati, o dr. Ashish Gupta, o dr. Ankur Kataria e muitos outros, que já trabalharam ou
ainda trabalham incansavelmente nos hospitais para combater o vírus e ainda encontram tempo para ajudar seus
colegas ex-alunos nestes grupos e redes.  
Reconhecer os esforços de cada ex-aluno e ex-aluna envolvidos nestas iniciativas seria impossível. Mas merece
destaque o empenho daqueles que, inspirados por uma educação integral e verdadeiramente preocupados com o
próximo, seguem se esforçando, em condições difíceis, para estar a serviço da sociedade.  
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