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

 

 
A comunicação, que implica a divulgação dos feitos dos ex-alunos e ex-alunas, e são 
muitos, sempre foi difícil. Há tempos, pessoas ligadas à área incentivam os grupos para 
que divulguem suas ações. A equipe de comunicação da Inspetoria, com frequência, pede 
que se mandem notícias para os informativos. Mas, não é fácil. As lideranças inspetoriais 
e nacionais também não se cansam de colocar nos projetos anuais de atividades a 
comunicação. Não funcionam. 
O ACONTEX foi criado nesta conjuntura. Não tem regulamentações ou periodicidade; 
tem notícias, ele aparece; não as tem...  fica quietinho, como um bom mineiro; é simples. 
E assim caminhamos.  
 
 
SÃO PAULO – SP 
 

 
 
 
PARÁ DE MINAS  – MG 
 

OFICINA OFÍCIO DAS BISCOITEIRAS NO ORATÓRIO DE PARÁ DE MINAS 
 
Através de parceria da Associação dos Ex-alunos e a 
Secretaria de Cultura do município, ocorreu no dia 22 de 
agosto, para as mães dos jovens do Oratório, a "Oficina 
Ofício das Biscoiteiras" que teve como objetivo unir e 
fortalecer os vínculos de amizade dos participantes e 
ensinar mais um ofício. A biscoiteira D. Maria Auxiliadora 
deu as instruções e as mães colocaram a mão na massa; 

aprenderam a fazer biscoitos de "marca" e de "banha". 
Ao final, os meninos do Oratório e as mães 
apreciaram as delícias que fizeram, com a presença 
do prefeito e outras pessoas, com direito a entrevista 
para rádio e tv local. As mães participantes receberam 
um belo certificado. 
 

 

 
 

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- 



 
 
Na foto, à esquerda, Ex-alunos Salesianos de Pará de 
Minas em um evento beneficente, fazendo e servindo 
macarrão na chapa, com arrecadação em prol da Obra 
Social Salesiana local (Patronato), na noite de 29/08/17. 
Deste evento também participaram os Salesianos 
Cooperadores fazendo e servindo feijão tropeiro e 
refrigerante 
 

Os participantes do 
Encontro Anual de Ex-
Salesianos - (REDEX), 
que este ano 
aconteceu em Pará de 
Minas, nos dias 26 a 

28 de agosto, visitaram o Oratório Pe. Falcone, 
coordenado pelos Ex-alunos. Gostaram do que viram e aproveitaram para ofertar roupas 
e calçados para o "bazar"; presentearam o Oratório também com uma ajuda financeira. 
O grupo de teatro teve a oportunidade de apresentar duas peças teatrais para o grupo. 
Foi uma experiência e convivência muito significativas. 
 
 
As Ex-Alunas do Oratório Pe. Falcone de Pará de Minas, Grasiele Guimarães e Lidiana 
Aparecida, são agora psicólogas; elas prestaram o serviço de estagiárias da psicologia no 
Oratório, coordenado pela Universidade onde estudavam. Agora, formadas, continuam 
prestando serviço voluntário de psicologia para crianças, adolescentes e seus pais, duas 
vezes por semana, já que muitos necessitam desta ajuda. 
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