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OUTUBRO DE 2017    -    Congresso Inspetorial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas da ISJB 
 
 
EDITORIAL 
 
A ata da última reunião do Conselho Nacional foi divulgada pelo Presidente, Oswaldo 
Dalpiaz. Alegrou a todos a presença do jovem Matheus Lima, da cidade de Belém do Pará, 
representando a Inspetoria de Manaus e de Gelázio, Nilton e José Lázares, da cidade de 

Massaranduba, da Inspetoria do Sul. 

O encontro teve três momentos fortes de formação: 

1) a apresentação do Pe. Jurandyr do documento 105 da CNBB, que trata dos “Cristãos Leigos e 
Leigas na Igreja e na Sociedade”. Repetiu a frase que marcou o Concílio:  “ o cristão leigo é 
uma pessoa da Igreja no mundo e uma pessoa do mundo na Igreja”; 

2) Pe. Assis apresentou a “Estreia do Reitor Mor” para 2017, com o tema: “Somos Família! Cada 
casa uma escola de Vida e de Amor”; 

3) Pe. Jurandyr apresentou o Plano de formação para Lideranças elaborado pela diretoria da 
FIEADB-ISJB e aplicado experimentalmente em Pará de Minas A “metodologia” é participativa. 
A liderança se aprende. As pessoas se tornam líderes pela prática da liderança e nada 
substitui a experiência. 

O Presidente lançou três desafios para todas as Federações Inspetorias até a próxima 
reunião:  

1º abrir uma nova UL em cada inspetoria; 
2º tentar aplicar o resultado da Formação de Liderança; 
3º alimentar o ACONTEX. Enviar notícias para edu@exaluno.org.br, se possível com foto. 

 
 
 

MASSARANDUBA - SC 
 

No dia 26 de abril de 2017 as lideranças da União Local dos Ex-Ex-Alunos se reunirão para mais 
uma reunião ordinária, com a presença do delegado, Pe. Dácio, e do Pe. Inspetor, Pe. Asídio. 
Representantes de outras Uniões Locais da Inspetoria estão sendo convidados para 
participarem. Após a reunião todos serão brindados com um lanche compartilhado. 
 
 
BELÉM - PA  

No dia 23 de abril aconteceu, no Colégio Salesiano 
Nossa Senhora do Carmo – Ananindeua, em Belém-PA, 
a 1ª Assembleia dos Ex-Alunos. Com a presença do Pe. 
Jurandyr, se discutiu o que significado de uma União 
exalunal e, foram abordados os temas principais e de 
suma importância, para que todos os membros do 
movimento tenham conhecimento do verdadeiro 
sentido de ser um ex-aluno salesiano.  
O presidente é o jovem Matheus Lima. 

 
 

 

 
 

MISSÃO 
 

Colocar os 
conhecimentos, 
experiências e 
competências, 

como 
profissionais 

leigos, a serviço 
dos Ex-

Alunos/Ex-
Alunas, da 

Família Salesiana 
e da sociedade, a 

fim de tornar 
realidade o lema: 
"uni-vos e ajudai-

vos” 
 
 

 
 

VISÃO 
 

Trabalhar para 
ajudar os Ex-

Alunos de Dom 
Bosco a se 

tornarem "sal da 
terra e luz do 

mundo". 
 
 

 
 

VALORES 
 

- Vida- 
-Liberdade- 
- Verdade- 

-Solidariedade- 
- Fraternidade- 
-Comunhão- 

mailto:edu@exaluno.org.br
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PARÁ DE MINAS - MG 
 

 
 Na Sexta Feira Santa, o Grupo de Teatro do 
Oratório Pe. Falcone, coordenado e mantido pelos 
Ex-alunos, apresentou a belíssima encenação da 
Crucificação e Morte de Jesus, na comunidade do 
bairro Serra Verde, onde está o Oratório. 
Os presentes se emocionaram com a apresentação, 
motivados pelo tema e por ver adolescentes se 
projetando na arte do teatro, principalmente os 
pais dos atores. 
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