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EDITORIAL 
 

Dom Bosco sempre soube o valor do trabalho digno. 
Todos nós merecemos ser homenageados hoje. Certamente as singularidades e as diversidades dos 
nossos trabalhos representam o progresso civilizatório. Infelizmente muitos não percebem isso ou não 
querem deixar o outro perceber, pois aí encontramos a força necessária para as transformações que o 
mundo requer. 
No Dia do Trabalho (1°/05/2017) o Papa Francisco nos recordou que a fraternidade é “princípio 
regulador da ordem econômica”. Diz, ainda: "É preciso remediar o erro da cultura contemporânea que 
fez crer que uma sociedade democrática pode progredir mantendo separados o código da eficiência e 
o código da solidariedade”. E continua: "O trabalho não é um mero fator da produção que, como tal, 
deva adequar-se às exigências do processo produtivo, para lhe aumentar a eficiência; pelo contrário, é 
o processo produtivo que tem de ser organizado, de forma a permitir o crescimento humano das 
pessoas, a harmonia dos tempos de vida familiar e laboral”. 
Parabéns para todos nós!! [Pe. Jurandyr Azevedo Araújo] 
 
 

JOINVILLE - SC 
 
 

No dia 1º de maio os Ex-Alunos e Ex-Alunas 
participaram do retiro anual da Família Salesiana, que 
acontece regionalmente, sempre no dia 1º de cada 
mês. É um momento de grande riqueza, quando se 
aprofunda a espiritualidade salesiana.  
 

 
 

 
PARÁ DE MINAS - MG 
 

                          
O jovem Sensei, Diego de Moura, Ex-aluno do Oratório Pe. Falcone, de Pará de Minas, agora como 
voluntário, é o Mestre de Morganti Jujitsu no Oratório. As atividades acontecem todas as sextas feiras 
de 19h às 21h e aos sábados de 14h às 17 horas. No dia 07 de maio acontecerá a cerimônia de troca de 
faixas. 

********** 

 

 
 

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- 

 


