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24 DE JUNHO---DIA MUNDIAL DOS EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DE DOM BOSCO  

 
EDITORIAL 
 
DIA MUNDIAL DOS EX-ALUNOS/EX-ALUNAS DE DOM BOSCO 

“Dom Bosco lutou para transformar os jovens em cidadãos trabalhadores e bons pais de 
família. Junto com o emprego estável, com a religião, com a educação moral e a formação 
do bom cidadão ele defendeu o direito dos jovens. Hoje lutamos para integrar e incluir 
todas as pessoas nesse processo educativo. Como educadores salesianos somos 
chamados a cultivar atitudes de empatia, abertura, diálogo, acompanhamento, 
discernimento, otimismo, preventividade, criatividade, cuidado, a “encarnar” o 
Evangelho em cada realidade juvenil e transformar-nos em companheiros de viagem com 
os jovens, fazendo projetos conforme suas demandas, e gostando daquilo que eles 
gostam. 
 A Família Salesiana também se alegra pelos 100 anos de história das Voluntárias de Dom 
Bosco. Como disse o Reitor-mor, este século de vida não pode “ser fruto somente de um 
programa humano: são a manifestação da vontade de Deus; e por isso a festa das VDB é 
uma grande festa para toda a Família Salesiana”. Tudo isso nos dá a certeza de que Deus 
nos deu um coração para amar, do jeito que Jesus nos amou e se entregou por nós.”     
[Pe. Jurandyr] 

 
DO PRESIDENTE NACIONAL – RS [Osvaldo Dalpiaz] 

 
A Família Salesiana é formada por 32 grupos. Destes, 
16 têm suas atividades no Brasil. No dias 10 e 11 de 
junho último, coordenadores de 12 deles estiveram 
presentes num encontro em São Paulo, no Colégio 
Santa Inês, sob a coordenação do P. Asídio Deretti 
(Inspetor Salesiano de Porto Alegre) e da Ir, Helena 
Gesser ( Inspetora Salesiana de São Paulo). 
Por parte dos ex-alunos estiveram presentes Oswaldo 
Dalpiaz ( presidente nacional), o P. Dácio Bona ( 
Assessor Nacional para os ex-alunos) e o Eduardo 
Cavalcante ( vice-presidente mundial para as 
Américas). 
 

 
Dois objetivos fundamentaram o encontro: 

1. criar momentos de família e de confraternização  entre os grupos através do 
conhecimento de seu carisma, sua organização, seu trabalho. 

2. Ter oportunidade de aprofundar em conjunto algum tema salesiano. Desta vez 
aprofundou-se o documento do Papa Francisco “Amoris Laetitia” que 
fundamentou a estreia do Reitor Mor para 2017 "Somos Família" e os princípios 
da Espiritualidade Salesiana. 

 
 

 
 

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- 



BELO HORIZONTE - MG 
 
Um grupo de Ex-Alunas das FMA faz um ótimo trabalho. Elas se reúnem toda quinta-feira: há 
momento para leitura, reflexão, oração e para confecção de artesanato dos mais variados. 
Estes trabalhos são vendidos em um bazar. Todo o recurso arrecadado é enviado para as 
obras sociais mais carentes da Inspetoria Madre Mazzarello.  
Há também um grupo de Ex-alunas que participa ativamente das paróquias como Ministras 
da Eucaristia, e na Pastoral dos Enfermos. 
A União PIO XII dá assistência também às Ex-Alunas que passam por momentos difíceis, por 
doença, acidente e outros. Tentam ser braços de Deus que acolhem.  Gostaríamos que mais 
ex-alunas e ex-alunos participassem ativamente de nossa União, gerando maior bem 
entre os mais necessitados como fizeram Dom Bosco e Madre Maria Mazzarello. Esperamos. 
 [delegada para Belo Horizonte - Ir. Heloisa Rocha]. 

 
 
REZENDE - RJ 
 

Ao lado da parceira Carol Solberg, a ex-aluna do 
Instituto São José - Salesiano de Resende, Maria Elisa 
Antonelli, conquistou a medalha de ouro da etapa de 
Haia, na Holanda, do Circuito Mundial de Vôlei de 
Praia. O título veio no domingo, 18 de junho, após a 
vitória na final sobre a dupla suíça Heidrich/Vergé-
Dépré por 2 sets a 0 (21/17 e 21/11). 

 
 
BELO HORIZONTE – MG  
  

 
O Ex-Aluno de Belo Horizonte lança mais um livro de 
poesias. Foi educando do CESAM-BH, depois educador 
na mesma obra salesiana. Hoje continua na área de 
Educação e ocupa uma cadeira na Academia de Letras 
de Contagem-MG.  
Veja mais detalhes em   
https://www.e-paragrafo.com.br/  
 
 
 

 
 
PARÁ DE MINAS – MG  
 

Sábado, 10/06, o jovem oratoriano Lucélio Anastácio, após 
longa caminhada, muitos treinos, empenho e disciplina, 
passando pelas faixas "Branca", "Amarela" e "Laranja", 
recebe a faixa "Vermelha", subindo mais um degrau. Na 
presença do Sensei Diego (Ex-aluno do Oratório) e outros 
oratorianos praticantes da "arte marcial", Marcos Flávio 
teve a honra de ser o padrinho e promover a troca das 
faixas, dizendo palavras de incentivo e direcionamento. 
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