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PÁSCOA – RESSURGIR COMO UMA NOVA EX-ALUNA, UM NOVO EX-ALUNO 

EDITORIAL 
 

Alberto Marvelli, Patrono da FIEADB-ISJB, nasceu aos 21 

de março de 1918, em Ferrara, Itália. Foi Aluno do Oratório 
de Rímini, para onde sua família se transferiu. Seu 
programa de vida se resume numa só palavra: santo”. 
No dia 5 de outubro de 1946, aos 28 anos, a sua vida 
foi tragicamente interrompida. A sua santidade 
exemplar se tornou modelo para os leigos. Celebrar o 
seu Centenário, neste ano especial que a Igreja dedica 
aos Jovens com o Sínodo tem significado maior como 
indicou S. João Paulo II no dia da sua Beatificação em 5 

de setembro de 2004: “A vós, leigos, cabe testemunhar a Fé mediante as virtudes que 
vos são específicas: a fidelidade e a ternura em família; a competência no trabalho, a 
tenacidade no serviço pelo Bem Comum, a solidariedade nas relações sociais, a 
criatividade no empreender obras úteis à evangelização e à promoção humana. A vós 
compete outrossim mostrar – em estreita comunhão com os Pastores – que o 
Evangelho é atual. E que a Fé não sequestra o “construtor” da História, mas antes o 
mergulha nela mais profundamente”. 
 
 
RECIFE - PE 

No dia 10 de março reuniram-se 35 Ex-Alunos e Ex-Alunas do Salesiano de Carpina da 
época de Pe. Moura (1978 – 81) para comemorar seus aniversários; O diretor do 

Colégio Salesiano, Pe. Laércio, esteve presente e dirigiu 
aos presentes palavras de apoio. Estiveram também 
presentes Luiz Moura, Sr. José Ferreira, Luzia Ana, sua 
esposa. O encontro se deu na residência de Neo 
Maguary; prestigiaram o evento suas 3 filhas, colegas 
de turma do grupo. Ficou acertado um grande 
encontro de ex-alunos nas dependências do Colégio no 
dia 10 de novembro. [Luis Moura] 

 

 
 

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". 
 
 

 



 
 
GOIÂNIA - GO 

No dia 23 de Março de 
2018, 55 crianças do 
Centro Juvenil 
participaram de um 
passeio à Cavalaria da 
Policia Militar de 

Goiânia. Foram recebidas com delicioso café da manhã e, logo após, participaram de 
uma conversa sobre a cavalaria. Houve demonstração de hipismo com cavaleiros da 
Polícia Militar. Ao final do passeio, momento alto da visita, montaram a cavalo e 
receberam de presente um ovo de Páscoa. Foram acompanhadas pelas educadoras 
Vanessa e Verônica da CMTC, sua equipe e o pessoal da Cavalaria. 
 
 
SÃO PAULO - SP 

 
 
Os Ex-Alunos do Colégio Sta. Terezinha faz durante o 
ano vários eventos com os Oratorianos do Colégio. No 
sábado, 24 de março,  fizeram um almoço festivo. 
João Povoa é o presidente da União dos Ex-Alunos. 
[Pio – João Póvoa] 
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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. 
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VALORES 

 
- Vida- 

-Liberdade- 
- Verdade- 

-Solidariedade- 
- Fraternidade- 

-Comunhão- 
 

 


