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DA MIHI ANIMAS 
Ex-Aluna/Ex-Aluno - A “ANIMAS” é de Dom Bosco: esta é a IDEIA pela qual se dá a vida 

 
ANÁPOLIS – GO [Insp. M. Mazzarello] 
 

No dia 21 de novembro de 2017 o Colégio Auxilium celebra a abertura dos 80 anos de 
funcionamento em prol da educação das juventudes. As Ex-Alunas e Ex-Alunos estão sendo 
convocados a participarem de maneira pro ativa das comemorações. O III congresso 
ocorrido em outubro deu mais ânimo à comunidade e às lideranças das Ex-Alunas e Ex-
Alunos e produzido já algum fruto. Os passos dados são pequenos, mas estão sendo dados. 
Isto dá a certeza de que destes eventos nascerá algo de novo [Ir. Véra]. 
 
 
GOIÂNIA – GO  
 
No dia 24 de novembro foi especial para a Associação de Ex-Alunos e Ex-Alunas, com dois 

eventos significativos. O primeiro, ocorreu pela manhã, 
com uma concelebração e um saboroso café em 
comemoração aos 5 [cinco] anos de ordenação do Pároco, 
Pe. Fabiano Ribeiro. Na parte da tarde, as crianças do 
Centro Juvenil foram agraciadas com uma animada festa 
proporcionada pela Sra. Cejana Pires Guimarães e 
colaboradores. 

 
 
SAINT JEAN DE SIXT - FRANÇA 
 
Fim de semana Dom Bosco, jovens e famílias “Nós somos família” 

 
A Federação dos Ex-alunos de Dom Bosco da França 
coordena desde 2008 um projeto para oferecer a famílias 
e jovens momentos de relax, diversão, partilha, reflexões 
e orações numa das casas de férias da Associação da rede 
Dom Bosco. Na última edição realizada entre o final de 
outubro e o início de novembro na casa de Forgeassoud 
foram 120 os participantes, que puderam aprofundar 

vários temas e questões da sociedade atual, e escutar vários testemunhos entre os quais os 
de dois migrantes sírios acolhidos na casa de Dom Bosco de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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- 

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/23e10e774d6f0eed1f20e6ba59e89d58_XL.jpg


BELO HORIZONTE/CONTAGEM – MG – Insp. Madre Mazzarello 
 
 
No dia 26 de novembro ocorreu o encontro de Ex-Alunas 
e Ex-Alunos Salesianos da Escola Estadual Helena 
Guerra, na própria escola. O encontro foi extensivo a 
todos os ex-alunos e ex-alunas salesianos, professores e 
professoras. O evento, organizado com competência, fez 
ressurgir a União Local do Colégio. 
 

 
 
JONVILLE - SC 

No dia 24 de novembro 
a União Local dos Ex-
Alunos e Ex-Alunas 
[UEADB] ofereceu um 
almoço para os 
educandos da Obra 
Salesiana de Joinville-
SC. Foram 240 refeições. 
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