
 
 

 

 

 

          BRASIL,  07 DE MAIO DE 18–  ANO 2018 – Nº  1813 

CONGRELAT – MARCO DO RESSURGIMENTO DE UMA NOVA EX-ALUNA, DE UM NOVO EX-ALUNO 
 

 
 
 

O CONGRELAT acontece a cada cinco anos para uma 
reflexão conjunta dos interesses comuns, para crescer em 
comunhão e em fraternidade exalunal. Desta vez 
precisamos elaborar um “manual  ou regulamento” das 
Tecnologias e Informação e Comunicação para os ex-
alunos no continente, promovendo uma formação 
permanente, oferecendo ferramentas de mídia sociais ou 
marketing digital necessárias para impactar 
positivamente o mundo de hoje e assim projetar a 
Associação dos Ex-alunos e Ex-alunas nos diferentes 
países da América para que sejam fortes, confiáveis, 
visíveis e significativas. 
Peçamos a Deus quatro presentes: “conhecer, amar, 
promover e defender” a Associação dos Ex-alunos(as) de 
Dom Bosco e todos os grupos da Família Salesiana. 
[Marcos-ISJB 

 
 
GOIÂNIA – GO 

 
Grupo de Ex-Alunas das FMA de Silvânia, Anápolis e 
Aparecida de Goiânia, como também as Irmãs, que 
participaram do Retiro da FS na regional Planalto..  
Os retiros têm acontecido em todas as Inspetorias em suas 
regiões e localidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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- 
 

 



 
ITAJAÍ – SC 
 

A Comissão de planejamento do 2° Congresso Insp. dos Ex-
Alunos E Ex-Alunas se reuniu novamente,  no Salesiano,  em 
Itajaí, no dia 05/maio/18. Basicamente o plano está pronto e 
em breve será divulgado, com a FICHA de INSCRIÇÃO. O 
Congresso é Inspetorial; assim que entendemos por 
CONVIDADOS os ex-alunos e ex-alunas de todas as Uniões e 
Presenças Salesianas da Inspetoria  do Sul. Será um rico 
momento para o movimento exalunal, com as bênçãos de 
Dom Bosco. 

 
PARÁ DE MINAS – MG 
 

 
 
Reunião do Grupo de jovens do Oratório de Pará de Minas 
que decidiu ações para a Festa Junina 
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REMINISCÊNCIAS 
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