
 
 

 

 

 

          BRASIL,  25 DE JANEIRO   –  ANO 2018 – Nº  1802 

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

 
PARA DE MINAS  
 

Nos dias 20e21 de janeiro aconteceu no Oratório Pe. 
Falcone , o Retiro Espiritual para jovens. O evento foi 
coordenado pelos jovens Luiz Gustavo e Gustavo 
Guimarães, e o tema foi "Tu", onde os palestrantes, 
trabalhos, música e dinâmicas, foram direcionados para o 
relacionamento com o "próximo", no lar, na escola, no 
trabalho e na sociedade.  

 
 
BELO HORIZONTE – MG 
Ex-aluna fala da importância do Cesam-MG em sua vida Fonte: Cesam-MG 

Michele Lisboa da Costa, enviou à unidade um depoimento 
em que relembra sua trajetória no CESAM; relata as 
mudanças em sua vida devido a essa experiência e conta 
sobre o sucesso alcançado nos dias atuais. 
“Fui aprendiz do Cesam-MG de 2012 a 2014. Tudo começou 
quando minha vizinha falou com a minha mãe sobre o 
Cesam. Nessa época eu precisava trabalhar para ajudar 
meus pais, então minha mãe me inscreveu. No CESAM me 

deram a oportunidade de trabalhar. Daí tudo começou a mudar; mais responsabilidade, pude 
ajudar meus pais, ser independente; mas na realidade tudo  foi muito, mas mito além disso. 
 

Mannuthy, Índia 
 

Nos dias 14 e 15 de janeiro foi realizado o encontro de ex-
alunos dos aspirantados salesianos de Mannuthy e 
Vaduthala (Estado do Quérala) e de Bandal (Estado de 
Bangalore Ocidental). Os 80 participantes, ex-alunos dos 
anos 1974-1984, se encontraram pela primeira vez depois 
de muitos anos, criando logo um clima de amizade. Entre 
eles havia Salesianos, Engenheiros, Médicos, Militares, altos 
funcionários públicos e um Cientista nuclear. 
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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- 



 
 

REMINISCÊNCIAS 
 

 
JUNDIAÍ – SC 
 

  
Equipe de vôlei do ano de 
1...9...5...1..., do Liceu, 
Campinas. Faustino 
participava da banda e da 
seleção de vôlei; é o 
quarto, em pé, com a 
camisa de nª 33. 
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