
 
 

 

 

 

          BRASIL,  05 DE JUNHO –  ANO 2018 – Nº  1817 

SER “DE DOM BOSCO” É LUTAR PELAS IDEIAS DELE  

 
 

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- 

 

 
 
PORTO ALEGRE – RS 
 

Num clima chuvoso e frio, o Grupo de Porto Alegre fez sua 
reunião no último dia 4/06/18. A reflexão inicial foi tirada de 
S. Marcos, 2, 23ss. Muitos comentários sobre o sentido do 
descanso ao sábado, a perspectiva de fazer o bem com o 
coração e não por causa da lei e o respeito às diferenças. 
O grupo, conversou, também sobre sua participação no 
Congresso Inspetorial que será realizado de 6 a 8 de julho 
próximo, em Itajaí ( SC), a participação nos festejos da festa 
de São João no Colégio Dom Bosco, sobre a Reunião do 

Conselho Nacional que será realizada em agosto e sua participação na animação de uma nova 
União que está sendo organizada na cidade de Taquari ( que fica a 110 km de Porto Alegre).  
Nossa próxima reunião será no dia 6 de agosto." 
 
 
PARÁ DE MINAS - MG 
 
Após 4 meses em Pará de Minas acompanhando os Pré-noviços, estou indo para Vitória, como 
Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Jucutuquara. Estou 
indo substituir o atual Pároco. Ficarei até dezembro deste ano. Em janeiro retorno a Pará de 
Minas. [Pe. Jurandyr, Delegado Inspetorial para os Ex-Alunos e Ex-Alunas da ISJB]. 
 
 
BELO HORIZONTE - MG 
 

 
No dia 26 de maio os ex-alunos e ex-alunas do 
Salesiano se reuniram para mais um encontro, 
desta vez para homenagear Na. Sra. 
Auxiliadora. 
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