
 
 

 

 

 

          BRASIL,  19 DE MARCO   –  ANO 2018 – Nº  1807 

Quaresma - Renovação – SER UMA NOVA EX-ALUNA, UM NOVO EX-ALUNO 
 
EDITORIAL 

 
19 de Março - Dia de São José e dia do Salesiano Irmão 
Conhecendo um pouco sobre o *SALESIANO IRMÃO. 
 
Há três tipos de chamados: a vocação sacerdotal, a vocação leiga e a vocação religiosa. 
É nesta última que se encontra a vocação do “salesiano irmão”. O irmão é aquele que, 
ouvindo o chamado de Deus, não se contém, mas segue os passos de Jesus, fazendo 
do Evangelho a sua regra suprema de vida, consagrando-se ao serviço do Reino, para 
se tornar mais disponível, pobre como Cristo, nada possuindo de seu. Assume na 
Congregação Salesiana a missão específica do serviço aos jovens, levando na sua vida 
e missão, toda a sua riqueza leiga como consagrado, pastor, amigo, profeta e 
educador. 
Traz dentro de si as riquezas da acolhida e proximidade para com os outros. Antenado 
ao meio profissional, faz deste espaço sua pastoral primeira, sendo sal, fermento e luz 
para o mundo juvenil, na certeza de que não caminha só. 
Em inúmeros lugares, o carisma e a importância do irmão salesiano fizeram-se e 
continuam presentes. Na Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial, Itália, 
França, Espanha e outros países viram esses religiosos sem batina, em mangas de 
camisa, levantar as grandes escolas profissionais para os órfãos da guerra; e 
ensinarem a eles mais que uma profissão: a se organizarem solidariamente em 
sindicatos ou grupos de ajuda mútua, concretizando assim o ideal de Dom Bosco: 
formar bons cristãos e honestos cidadãos. 

“Quando um filho deixa os pais para seguir uma vocação, 
Jesus Cristo ocupa o lugar da família”. [Dom Bosco]. 

[Ernestino –  Presidente da Associação de Goiânia] 
 
 
NITERÓI - RJ 
 

Os Ex-Alunos e Ex-Alunas do Santa Rosa da turma de formandos de 1978 se preparam 
para um Encontro Comemorativo dos 40 anos de Conclusão do Ensino Médio. O 
evento acontecerá no dia 15 de setembro. 
 
 
BRASÍLIA - DF 
 

Aos sábados “acontex”, no Colégio Dom Bosco, uma tarde esportiva para os ex-alunos 
e ex-alunas, com a participação do alunos e alunas dos terceiros anos. 
 
 

 

 
 

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- 
 



ANÁPOLIS - GO 

Os atos concretos de 
solidariedade movem 

pessoas. As Ex-Alunas e 
Ex-Alunos fizeram a 

primeira visita à "Casa 
do Amparo" (local onde 

os pacientes carentes, de outros municípios, encontram pousada). 
Foi bom! Os pacientes gostaram, se sentiram lembrados, alvo de atenção. Quem foi, 

sentiu o valor da solidariedade; percebe que se deve mesmo fazer esta e outras 
ações concretas. De pouco em pouco, se pode fazer a diferença. O bem tem "pernas 

longas", contagiam.  
[União das Ex-alunas de Anápolis-GO - Solange - presidente da Federação e da União] 

 
 
GOIÂNIA - GO 
 

No dia 17 de marco de 
2018, ocorreu, após a 
missa das 7h30min, o 
primeiro encontro de 

Espiritualidade 
Salesiana 2018, na 
Paróquia Salesiana 

São João Bosco – Goiânia. O evento é organizado pela 
Associação dos Ex alunos e Ex alunas Salesianos. 
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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... ;  que sejam, porém, textos curtos. 
 
 

 
ENTREGA DO DIPLOMA OUTORGADO PELA 

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL DE EX-ALUNOS DE 

DOM BOSCO A LUIZ ARTUR HORTA DE MENEZES, PELOS 

25 ANOS DE SERVIÇOS RELEVANTES PRESTADOS AO 

MOVIMENTO DE EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DO BRASIL. O 

DIPLOMA FOI ENTREGUE PELO ENTÃO PRESIDENTE 

NACIONAL, GILBERTO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, GESTÃO 

2005/2009. 

[FOTO ENCAMINHADA POR TIAGO-PREÁ. DA INSPETORIA 

DO NORDESTE]. 
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