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  CARISMA SALESIANO: Reinventar a identidade ou  

uma NOVA EX-ALUNA e um NOVO EX-ALUNO 

 

No próximo dia 06 começa, às 18 horas, o III Congresso Inspetorial dos Ex-
Alunos e Ex-Alunas da Inspetoria São João Bosco. O evento conta com o apoio 
da Irmã Inspetora da IM, Ir. Maria Américo, do Pe. Inspetor da ISJB, Pe. Orestes 
Fistarol, e do Conselho Nacional, cujo Presidente, Osvaldo Dalpiaz, 
impossibilitado de comparecer, será representado pelo Presidente da Federação 

de Ex-Alunos da Inspetoria do Sul, Brasilino Catarino. 
Os augúrios de sucesso criam uma corrente de força no desejo de que o 
congresso seja um marco na história do movimento exalunal das Inspetorias 
Madre Mazarello e São João Bosco, 
 
 
GOIÂNIA – GO 

 
No dia 24 de setembro de 2017, Pe. Fabiano da Silva 
Ribeiro, Pároco da Paróquia São João Bosco, em 
Goiânia, recebeu uma homanegem dos Ex-Alunos e Ex-
Alunas; recebeu uma placa das mãos do ministro 
Castro Filho, um dos fundadores da Associação em 
1964. 

 
 
MALTA 
 

 
Sliema, Malta – setembro de 2017. 
 
O Conselho Executivo da Confederação Mundial dos 
Ex-alunos de Dom Bosco reuniu-se em Malta, de 15 a 
17 de setembro. Seus membros, Michal Hort, 
Presidente Mundial, Ángel Gudiña, Voce-Presidente 
GEX, Bryan Magro, Tesoureiro, Peter Kovac, 
assistente, P. Raphael Jayaplan SDB, Delegado do 

Reitor-Mor, trataram de vários temas 
sobre o desenvolvimento dos Ex-alunos 

e dos Amigos de Dom Bosco no mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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JOINVILLE - SC 
 

No dia 23 e 24/09, houve um encontro Inspetorial 
dos Cooperadores Salesianos em Joinville, com a 
presença de todos os coordenadores dos Grupos 
da Família Salesiana. A finalidade do evento, além 
do aspecto formativo, foi de tornar conhecidos os 
Grupos presentes na cidade. Assim, os 

Coordenadores tiveram a oportunidade de apresentar o carisma do seu Grupo, 
sua organização inspetorial e nacional, suas atividades, os projetos e metas. Foi 
um dia muito rico de Família, de troca, de conhecimento e de aproximação. 
 
 
MASSARANDUBA - SC 

 
No dia 02 de outubro ocorreu mais uma reunião da União Local, na residência de 
um casal de Ex-Alunos que se desdobraram para bem receber o grupo. 
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