
 
 

 

 

 

          BRASIL,  06 DE MARCO   –  ANO 2018 – Nº  1805 

Quaresma - Renovação – SER UMA NOVA EX-ALUNA, UM NOVO EX-ALUNO 
 
Os Ex-Alunos e Ex-Alunas do Brasil se preparam para 
o CONGRELAT – CONGRESSO LATINO-AMERICANO 
DOS/AS EX-ALUNOS/AS DE DOM BOSCO, na cidade 
de Santo Domingo, República Dominicana, de 19 a 
22 de abril de 2018. A delegação brasileira não será 
numerosa, mas sim, de “peso”. 
 

O movimento exalunal se fortalece em toda a 
América Latina e também no Brasil, graças ao 
empenho das lideranças nacionais. O maior mérito 
deve ser creditado ao trabalho constante do 
Conselho Nacional que, há vários anos vem 
incentivando, orientando, motivando a todas as 
Federações Inspetoriais do Brasil. 

O tema central do Congresso não poderia 
ser mais atual:  

 

“O Ex-aluno e a Ex-aluna de Dom Bosco Latino-
americanos na era digital: comunicação e comunhão para 
um mundo mais humano e solidário”. 

MANAUS 
 
P. Josué Nascimento foi nomeado Delegado Inspetorial para os Ex-alunos e Ex-
Alunas de Dom Bosco. 
 
 
PARA DE MINAS - MG 
 

 
A Associação dos Ex-alunos de Dom Bosco de Pará de Minas, 
promoveu no domingo de carnaval, uma manhã de 
reflexão sobre a Campanha da Fraternidade 2018. O 
Filósofo Luiz Carlos Moreira coordenou os trabalhos, 
desenvolvendo o Tema "Fraternidade e Superação da 
Violência" e lema: "Em Cristo somos todos irmãos". 
Participaram Ex-Alunas e Ex-alunos, Salesianos 

Cooperadores, o Delegado local Pe. José Reis (SDB) e a 
Irmã Jane (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 contenham 
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. 
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