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O III CONGRESSO dos Ex-Alunos e Ex-Alunas da ISJB ficou com gosto de “quero mais”.  

 
RECIFE - PE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro dos Ex-Alunos e Ex-Alunas 
com o Reitor Mor 

 
 
 

 
SÃO PAULO-SP 
 

 

VISITA DO REITOR MOR 
 

Momento muito especial para os Ex-Alunos da 
Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora recebendo o 

reitor Mor, Dom Artimes 

 
 
 
GOIÂNIA - GO 
 

No dia 22 de outubro, aconteceu em Goiânia o Encontro de Ex-alunos das FMA do Planalto, 
com Irmã Paola Battagliola, do Conselho Geral, que se encontra em visita à IMM. 
Estiveram presentes na faixa de 40 ex-alunos, e 6 Irmãs.de Brasília, Anápolis, Silvânia e 
Aparecida de Goiânia. 
Foi apresentado um vídeo sobre os Ramos da Família Salesiana. 
Foram dadas dicas como formar grupos de ex-alunos jovens, para enriquecer os grupos das 
menos jovens. Estas, fazem muita coisa, espalham muito bem, mas precisam ser 
acompanhadas de gente que dará continuidade ao voluntariado. 
Depois de palavras animadoras, Irmã Paola ungiu os participantes com o óleo perfumado, 
simbolizando a nossa missão de levar ao mundo nossa parcela do "bom odor de Cristo".  
Foi uma tarde que promete dar frutos. 
 

 
 

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- 



RECIFE - PE 

 

Atleta do Colégio Salesiano Sagrado 
Coração, é convocada para a Seleção 

Brasileira de Natação 
 
 
 

 
 
Ananindeua-PA 
 

 
No dia 21 de outubro a União Local de Ex Alunos e Ex-Alunas de 
Dom Bosco, do Carmo Ananindeua-PA teve, um encontro muito 
rico com o Pe Francisco Lima, para discutir sobre a 
sobrevivência da União Local e os projetos para que os jovens 
ex alunos e ex-alunas se sintam mais motivados a participarem 
dos eventos promovidos pela escola e encontros da união.  
 

 
 

França – (ANS – Samoëns) 

 
Eurobosco 2017. Os Ex-alunos de Dom Bosco pela 
Família. 
Quatro dias para discutir sobre percepções, desafios e ideias 
dos Ex-alunos de Dom Bosco em relação ao seu futuro; foi isso 
a XII edição do “Eurobosco”, congresso europeu dedicado a 
todos os ex-alunos e ex-alunas dos institutos salesianos do 
Velho Continente, realizado nos dias 12 a 15 em Samoëns, 
França, numa das aldeias de férias construídas pelos Ex-alunos 
franceses no âmbito de seus projetos sociais. 
Há 4 anos da edição anterior, realizada em Malta sobre o tema 
da Identidade e Missão do Ex-aluno Salesiano, mais de 65 

participantes reuniram-se vindos de 12 países europeus – com um ex-aluno vindo também do 
Chile – para refletir e compartilhar experiências sobre o tema da família, segundo o lema 
escolhido: “Bons Cristãos na família e Honestos Cidadãos para a família”. 
 
 
 

************************** 

 

-Liberdade- 
- Verdade- 

-Solidariedade- 
- Fraternidade- 

-Comunhão- 
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