
 
 

BELO HORIZONTE,  09 DE MAIO   –  ANO 2017 – Nº  11 

OUTUBRO DE 2017    -    Congresso Inspetorial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas da ISJB 
 
 

EDITORIAL - CONGRESSO INSPETORIAL ISJB. 

 

Na reunião da Diretoria da FIEADB-ISJB, no dia 02/maio ficou definido: 

TEMA: REINVENTAR A IDENTIDADE DO EX-ALUNO E EX-ALUNA E A VIVÊNCIA DO CARISMA. 
 
LEMA - Um novo Ex-aluno comprometido com as juventudes. 

 
OBJETIVOS 

a. COMPROMETER-SE COM O CARISMA, a vida e a missão como Ex-aluno(A) de Dom 
Bosco ao participar na transformação da sociedade. 

b. Reestruturar a FIEADB e as Uniões Locais [Associações] a partir da visão da 
Confederação Mundial e Conselho Nacional dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. 

c. PROGRAMAR A FIM DE QUE os(AS) Ex-Alunos(AS) de Dom Bosco, EM SUAS 
ATIVIDADES, SEJAM "sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 13-14). 

d. Acompanhar e integrar as Famílias dos Ex-alunos(as) 
e. Refletir sobre o tema do sínodo das juventudes: «Os jovens, a fé e o discernimento 

vocacional”. 
 
 

PORTO ALEGRE - RS 
 
A Diretoria Executiva do Grupo de Porto Alegre reuniu-se no dia 
02/5 para rever a caminhada de 2017 e programar os próximos 
meses. Grande parte do tempo da reunião foi dedicado à leitura do 
relatório do OBSERVATÓRIO SOCIAL de Pará de Minas. É bom ver 
que com um pouco de indignação e muita atitude pode-se mudar o 
rumo de muitas coisas. A Diretoria decidiu que as reuniões serão 
mensais, na 1ª terça-feira do mês e que a próxima reunião terá 
como assunto central a sustentabilidade do Grupo. 

 
 
PARÁ DE MINAS - MG 
 

Acontece aos  sábados de 17h às 19h, a reunião do grupo de jovens 
do Oratório. Além de educativo e formativo, é também de caráter 
filantrópico; todos se empenham até para uma ajuda material, se 
necessário. Quem está fazendo a self é o jovem presidente da 
Associação dos Ex-alunos de Pará de Minas, um dos coordenadores 
do grupo. 
                         

 
 
 

 

 
 

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- 
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MADRID – ESPANHA 
 

 
REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA MUNDIAL, ocorrida no final do 
mês de abril de 2017.  
Ao centro, na primeira fila, o presidente mundial, MICHAL 
HORT; também na primeira fila, o primeiro à esquerda, o 
Vice-presidente EDUARDO PESSOA CAVALCANTE, 
conselheiro mundial para as Américas. 
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