
 
 

 

 

 

          BRASIL,  04 DE JANEIRO   –  ANO 2018 – Nº  1801 

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

 
CONSELHO NACIONAL 
 
01/01/18: Bom dia! Bom mês de janeiro! Bom 2018!!! 

Virada de ano? 
Afinal, virou o quê??? 
Menos mal que a Vida continua... 
Aqui, sim, vem nossa parte para que as bênçãos dEle produzam em nós o que 
desejamos. 
Assim, te desejo que no 2018 tenhas esta disposição de querer o bem e o bom 
necessários para seres feliz. 
Abraços,  
                     Pe. Dácio Bona - sdb. 

 
JUNDIAÍ – SC 

 
 
Foto encaminhada por Vicente Faustino, ex-aluno do Liceu 

Na. Sra. Auxiliadora, de Campinas – SP.  
A foto é do ano de 1...9...5...2...quando o Liceu Campinas 
fez visita ao Liceu Coração de Jesus, .em São Paulo-SP. 
 
 
 

 
ARAXÁ – MG 

 
No dia 23 de dezembro um grupo de ex-alunos e Ex-Alunas se reuniu para uma 
celebração em homenagem ao Pe. Henrique de Brito, entusiasta do movimento 
exalunal enquanto viveu. Foi uma celebração simples cheia de recordações felizes. 
 

SÃO PAULO – SP 
 
Em cerimônia solene realizada no 12 de dezembro, no Salão do Júri do Palácio da Justiça, a 
magistrada Kenarik Boujikian tomou posse no cargo de desembargadora do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. A nova integrante da Corte, é ex-aluna do Colégio de Santa Inês e 
fundadora da Associação Juízes para a Democracia. 

 
CHILE 
 
Ex-aluno Salesiano, Yoing Koo, irá decorar o Altar da Missa que celebrará o Papa Francisco 
em Iquique. 
O artista foi designado como arquiteto na realização do Altar; a decoração reproduzirá em 
alumínio flores tradicionais na chamada “arte funeral salitreira”. 
 

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

 
 

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- 



 


