
 
 

 

 

 

          BRASIL,  15 DE DEZEMBRO   –  ANO 2017 – Nº  35 

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

 
 
PORTO ALEGRE – RS 
 

No dia 04/11, a União de Ex-alunos de Porto Alegre fez 
sua última reunião de 2017.  
Ausências são justificadas, em 
razão dos compromissos de 
final de ano. 
Houve um momento 
formativo em torno da 
temática do Natal, e a revisão 
das atividades de 2017; houve 

também, em linhas gerais, a programação para 2018. A União está feliz com a caminhada 
deste ano e, pelas possibilidades que se apresentam para o próximo ano. Todo Grupo quer 
participar do Congresso Inspetorial que será realizado em Itajaí e animar/constituir outros 
grupos nas presenças salesianas onde ainda não existem. 
 
 
PARA DE MINAS – MG 

No dia 10 de dezembro, a Família Salesiana de Pará de Minas-MG, comemorou os 25 anos 
de Ordenação Presbiteral do Inspetor Pe. Orestes. Os Ex-alunos e Ex-alunas presentes 
puderam presenciar a alegria dele em estar no nosso meio. A comemoração iniciou às 8h 
com a Santa Missa concelebrada pelos SDBs da casa e outros que vieram para a ocasião. A 
Inspetora da Inspetoria Madre Mazzarello [FMA], Ir. Maria Américo e outras Irmãs estavam 
presentes. Após a Celebração houve uma apresentação musical sobre o Natal e ao final um 
delicioso almoço. 

 

 

 

 
 

Dia 09/12 os Ex-alunos de Pará de Minas se uniram para 
arrecadar os ingredientes e à noite prepararam e serviram 
um delicioso "macarrão na chapa" num evento conjunto 
com a Família Salesiana, para arrecadar recursos para a 
Obra Salesiana local.  

 
 
 

 
 

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- 



 
 
 
 
GOIÂNIA - GO 
 

No dia 13 de 
dezembro ocorreu o 
encerramento das 
atividades do ano de 
2017 com um almoço 
e a distribuição de 

presentes / brinquedos doados pela família Buritizal: Marcelo, Juliano e Tâmara. 
“É só o amor/ Que conhece o que é verdade/O amor é bom, não quer mal/Não sente inveja 
ou se envaidece”. 

 
 
BELO HORIZONTE - MG 

 
Mais um encontro dos ex-
alunos e ex-alunas do Salê-
BH levou mais de 60 jovens 
ao colégio; como sempre, 
a saudade, os causos e 
lembranças despertam a 

emoção e o entusiasmo. Foram colhidas várias sugestões para o ano de 2018. 
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