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Quaresma - Renovação – SER UMA  NOVA EX-ALUNA, UM NOVO EX-ALUNO 
 
BELO HORIZONTE – MG  
 

Grupo de jovens do Cesam-MG se reúne e discute projetos 
Fonte: Cesam-MG 

No dia 27 de janeiro foi realizada a reunião do D7, grupo de 
jovens que está nascendo no Cesam-MG. Várias ideias 
foram discutidas para organizar projetos que despertem o 
interesse d os jovens da Unidade.  O grupo dos sete 
adolescentes está motivado em colaborar na vida do Cesam 
e se comprometeu em ajudar o grupo a se desenvolver. 
Alguns projetos já estão sendo preparados  na área social e 
encontros  com os líderes de turma para divulgação da ideia. 

“O grupo D7 é apenas um começo, todos os líderes juvenis, tem potencial, todo jovem tem 
potencial e, futuramente o grupo irá se multiplicar, convidando outros adolescentes que 
queiram fazer parte deste movimento salesiano juvenil; o nome escolhido para grupo tem 
uma explicação: D, de Dom Bosco, 7 de plenitude. Ele propõe: “Vamos buscar Dom Bosco e ser 
plenos em nossas ações juvenis?”, explica o jovem Murillo Filho Silva. 
 
 
ANÁPOLIS - GO 
 

Fev-2018 – A Irmã Maria do Socorro Loriano assumiu o 
grupo de Ex-Alunas e Ex-Alunos neste ano de 2018. 
No primeiro encontro ela falou sobre a Campanha da 
Fraternidade. Foi muito uma ótima apresentação com boa 
participação dos presentes. Algumas ações práticas foram 
tomadas:  

1) na última quarta-feira do mês, o grupo levará um lanche para os acolhidos da "Casa de 
Apoio"; 

2) As reuniões da União serão feitas na segunda quinta-feira de cada mês.  
 
 
PORTO ALEGRE - RS 
 

Nos dias 17 e 18/02, em Porto Alegre, os membros da 
COMISSÃO DA FAMÍLIA SALESÍANA ESTIVERAM reunidos, 
compondo assim, oito grupos da FS; dentre eles, os Ex-
alunos e Ex-Alunas. O evento foi na Inspetoria das FMA. Foi 
um momento raro de grande alegria e bênçãos. Os grupos 
tiveram a oportunidade de expor suas metas e ações e como 
estão se organizando. Fizeram-se presentes o Pe. Asidio, 

Inspetor, a Irmã Ivone Ranghetti, Inspetora e Irmã Silvia, visitadora da Congregação FMA. 
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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 
 

 
A criação experimental deste espaço tem o objetivo de buscar fotos e textos que contem e 
valorizem nosso passado. Muita riqueza está agora escondida no fundo dos corações. Quem 
viveu estórias interessantes e que desejem contar... ; apenas pedimos que sejam textos 
curtos. 

p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podem ver acima eu envergando a camisa tradicional da Portuguesa de Desportos, 
nos meus tempos do Liceu Salesiano N. S. Auxiliadora (interno Campinas...1951 a 1953). 
Podem ver também a Medalha de Campeão. Embora a foto seja – em branco e preto, com 
esforço se pode notar listras largas – verdes e vermelhas – cola e punhos na cor 
vermelha. Em pé – da direita para a esquerda – sou o primeiro.  [Faustino] 
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