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CARISMA SALESIANO: Um novo Ex-Aluno e nova Ex-Aluna comprometidos com 
as juventudes 

 

 
EDITORIAL – Pe. Dácio – Delegado Nacional 
 
Caros Ex-Alunos de Dom Bosco - Viva a FAMÍLIA SALESIANA! 
Espero encontrá-los todos muito bem e, abençoados por Dom Bosco; busquemos o ser  
“Bom Cristão e Honesto Cidadão"! 
Acompanho, pelos vários grupos de WhatZap e por outros meios,  as belas Ações e 
Caminhada desses filhos de Dom Bosco que lutam por um ambiente de convivência 
sempre melhor. 
Cá no Sul estamos animados e lutando pela reorganização e animação de várias UNIÕES. 
Fervilha o movimento em Porto Alegre, Santa Rosa, Ascurra, Itajai, Blumenau, Joinville, 
Massaranduba, Curitiba e Guarapuava... Isto nos anima e pensamos com mais otimismo 
em um Brasil melhor através de nosso trabalho. 
Um pouco apreensivos e colocando nas mãos de Dom Bosco, comunicamos que nosso 
colega e Presidente. da Federação Nacional, Prof. Oswaldo Dalpiaz, dia 11 de agosto deu 
entrada em casa de saúde para um cateterismo; no momento se  encontra hospitalizado 
e deverá ser submetido a um procedimento cirúrgico para  várias pontes de safena. Está 
em preparação e animado, sabendo que já é um procedimento tranquilo para nossa 
medicina.  
Pedimos a Deus que dirija as mãos dos técnicos da saúde, que tudo corra bem e se 
restabeleça o mais rápido possível. Vai firme, amigo Oswaldo; a saúde é dom de Deus e 
ele te ama.      Te acompanhamos com nossas orações. 
 
 
SALVADOR - BA 

A Festa Anual do Ex-aluno e Ex-aluna Salesianos de 
Salvador aconteceu no dia 06 de agosto – dia em que 
também é comemorado o Dia da Família Salesiana. Esta 
edição foi marcada pela presença de um grande 
número de novos participantes, com idades entre 18 e 
90 anos. O evento se iniciou com Missa às 8h, no 
Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Em seguida, 
música, comida, bebida e exposições marcaram o 

reencontro. Além disso, os ex-alunos trouxeram, como ingresso social, uma lata de leite 
a ser doada às obras sociais apoiadas por eles, ganhando de lembrança uma caneca 
comemorativa. 
        Diversão e interatividade: A principal atração foi estar com os ex-colegas e amigos. 
Duas atrações animaram as turmas: um grupo de samba de partido-alto e o pop baiano 
de Leo Portela e Banda. Outro destaque foram os estandes, onde se podia responder um 
quiz sobre a escola para ganhar brindes e tirar uma foto-recordação. Tudo isso regado a 
muitos petiscos, que eram vendidos nos food trucks distribuídos nas quadras e jardins 
da Escola. 
        Espaço Kids: As crianças também fizeram a festa com monitores, em um espaço 
reservado especialmente para elas. 

 
 

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- 



 
ARAXÁ – MG 
 

Depois de escrever um livro inteiro sem a vogal A, o 
araxaense Domingos Antunes Guimarães, lança um 
novo livro, desta vez voltado para o público infantil, 
e se supera com sua prática em lipogramas (escrita 
reduzida). Ele escreve cinco páginas sem usar cada 
uma das vogais em seu novo trabalho. Liporema 
Meropil: Na Floresta de Alfabeto e o Sumiço das 

Vogais tem o apoio cultural do Colégio Salesiano Dom Bosco de Araxá e 
da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). 
Ex-aluno do Colégio, Domingos teve sua obra avaliada pelo Padre Jovandir Batista da 
Silva, atual diretor. Quando o original ainda estava no rascunho, o salesiano percebeu a 
dimensão do trabalho e ofereceu imediato apoio cultural e logístico para o lançamento 
que acontecerá dia 18 de agosto. 
 
 
P. Jayapalan, Delegado Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de Dom Bosco 

(ANS – Roma) – Tem 58 anos, 40 como Salesiano e 30 
como sacerdote; orgulha-se de um parente ilustre na 
família, o card. Duraisamy Simon Lourdusamy, por sete 
anos Prefeito da Congregação para os Ritos Orientais.  
“Entrei na Casa Salesiana com a idade de 9 anos. Assim, 
neste mês, atinjo o 50º aniversário do meu caminho 
com Dom Bosco... Sou Ex-Aluno. Foi a inspiração 
recebida dos Salesianos que me fez entrar na 
Congregação. Nos anos de estudante pude 
experienciar o amor que os Salesianos nutriam pelos 
garotos mais pobres. Um Irmão Salesiano Coadjutor 
que era o adminstrador da Escola, fez-me ver quanto 
os salesianos amavam os pobres deixando de cobrar as 
minhas mensalidades durante três anos. Aquele ‘golpe‘ 
de compaixão contribuiu para me tornar no salesiano 
que hoje sou”. 
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