
 
 

 

 

 

          BRASIL,  21 DE DEZEMBRO   –  ANO 2017 – Nº  36 

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

 
 
As vicissitudes no caminhar da história 
nos causam "surpreendências" que só o 
coração entende. Com frequência, no 
meio da tormenta, você brilha, afastando 
o escuro, derrotando o medo , 
comemorando a vida, a liberdade, a 
verdade; e todos ao redor caminham a 
vitoriar. 
 

 
 
 

O sucesso do 2018 
dependerá de nós 

 
 
 

 
 
 
PARA DE MINAS – MG 
 

 

Grupo de Jovens do Oratório Padre 
Falcone, durante a despedida final do 
Ano. A alegria salesiana dominou o 
encontro.  E a Família JUCC crescendo! 
 

 

 
 

 
PARA DE MINAS-2 – MG 
 

 

 
 

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 
 
Ocorreu no dia 09 de dezembro o Retiro da Família Salesiana, coordenado pelo Pároco, Pe. 
Fabiano. Foi um momento de formação e de profunda espiritualidade. Estiveram presentes: Ex-
alunos de DB, Ex-alunas das FMA, Irmãs FMA, Padres SDB, DAMAS, e Cooperadores. 
Para o ano que vem já estão programados outros encontros. 
 
 

GOIÂNIA-2 - GO 

 A Associação de Ex-alunos (a) Salesianos é mantenedora do Centro Juvenil São Domingos 
Sávio, que atende a 64 crianças de vulnerabilidade social. Atende também a, 65 famílias 
cadastradas com formação e alimentos não perecíveis, 
excedentes do Centro Juvenil.  

No dia 15 de dezembro, 
houve a entrega da cesta 
básica às famílias. doadas 
por: Amiga da Dra. Bianca, 

Cesam, Thiago Rangel, Sr. Manoel Gonçalves, Dr. Igor, Sra. 
Leuci, Terço dos Homens, Sra. Jovina, Sr. Jair e Sra. Anália. 
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