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CARISMA SALESIANO: Reinventar a identidade do Ex-Aluno e Ex-Aluna 
Salesianos 

 

 
EDITORIAL 
 
Alguns Ex-Alunos e Ex-Alunas, poucos, é verdade, têm levantado reflexões 
acerca da economia e política do Brasil.  
Aforismos salesianos, cultuados durante os anos, nos dão conta que “somos 
protagonistas do nosso devir”, “luz que brilha no mundo”, dentre outros. O que 
mais nos toca em profundidade é que “somos bons cristãos e honestos cidadãos”; 
dando oportunidade aos que tergiversam, positivamente, claro, somos “bons 
cidadãos e honestos cristãos”. 
O Tema do III Congresso da FIEADB-ISJB lançou o desafio: REINVENTAR A 
IDENTIDADE DO EX-ALUNO/EX-ALUNA. Diante da reflexão acima citada, será 
que REINVENTAR significa uma maior inserção nas questões sociais? 
Para esta pergunta recebemos a seguinte resposta: 
Vocês estão certíssimos: a chamada para _Reinventar, proporciona um horizonte de 
esperança. O que há de _novo_ na _Alegria do Evangelho, que o nosso amado Bispo de 
Roma nos presenteou, como uma Carta Programas, Farol, de seu ministério papal?! Ele 
REstaurou, _REaproximou, _REssignificou, e nos _RElançou_para as nossas comunidades 
de base, com novo e _REnovado_ ardor pelo *ANÚNCIO DO EVANGELHO*. Francisco, na 
sua pastoralidade, está a _REinventar_ a nossa igreja para o essencial, abrindo mão do 
circunstancial. Fiéis ao nosso _Amado Pai_, Dom Bosco, que também soube _REinventar em 
seu tempo os espaços da fé e da vida, rezemos, como ele sempre pedia, pelo nosso Bispo de 
Roma: Ave, cheia de graça ...{Aguilera] 
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Encontro de Formação. 

 
 
 
GOIÂNIA - GO 
 
O “Pedala Goiás” um grupo de ciclistas de Goiânia, dentre eles Ex-alunos, visitou o Centro 
Juvenil e levou uma equipe da TV BAND para fazer uma reportagem sobre o Centro.  
Vejam a reportagem no link https://youtu.be/z7322kka018 
 
 
 
 
 

 
 

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- 

https://youtu.be/z7322kka018


 
EQUADOR 
 
Querido Pe.  Jurandyr Azevedo Araújo, SDB e Ex-alunos: 
  
Que alegria! Receber suas notícias e, sobretudo, saber que está bem e é o Delegado 
Inspetorial para a animação e assistência espiritual dos EE.SS. 
O movimento Exalunal do Brasil, ganha com a organização e entrega generosa e no 
seguimento do apostolado laical comprometido com a missão de Dom Bosco. 
Na atualidade são poucos os SDB que podem trabalhar com os EE.SS. adultos, parece que 
falta o  caminhar juntos, a empatia espiritual e o sentido humanista de da bondade  
(amorevolezza). 
........ 
Tem que haver a formação conjunta e permanente, para que haja uma retroalimentação 
no espírito de pertença, aos que estão estudando ou participando na Casa Salesiana; eles 
devem saber e receber de maneira profunda o carisma de Dom Bosco para terem a 
identidade própria e ingressem participando do compromisso apostólico de Igreja. 
Têm que testemunhar a gratidão ao Senhor e confiar na Divina Providência. O melhor 
está por vir como disse o Papa Francisco. 
Auguro a todos êxitos no III Congresso e percebo pela temática, certamente haverá 
abundante colheita para Don Bosco. 
Um grande abraço fraterno e saúdo a todos los bons ex-alunos. 
Unidos en oração em Jesus Sacramentado e Maria Auxiliadora. 
 
Homero Castro, EE.SS. (Coordenador dos Ex-alunos/as no Equador 
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