
 
 

 

 

 

          BRASIL,  12 DE JUNHO –  ANO 2018 – Nº  1818 

24/06 - Dia Mundial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas 
SER “DE DOM BOSCO” É FAZER O QUE ELE FAZIA 

 

 
 

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]. 
 



 
PARÁ DE MINAS 2 – MG 
 

No dia 28 de maio, no Centro Juvenil São Domingos Sávio, 
em Pará de Minas-MG, administrado pelos Ex-Alunos e Ex-
alunas, foi realizada uma Missa Solene em comemoração ao 
aniversário do Centro e ao dia de Nossa Senhora 
Auxiliadora. Promovida em ambos os turnos, a Santa Missa 
contou com a participação de todos os educandos, 
educadores e aspirantes. O presidente da celebração foi o 
diretor da comunidade, padre Sedney Manja. 

Cada oficina pôde contribuir em algum momento da Celebração. 
No turno da tarde, além da coroação, a oficina de Teatro preparou uma apresentação com os 
educandos para homenagear também os educadores. 
Após as Missas, os educandos participaram de um lanche especial. 
[Fonte: ACONTECE – ISJB - Data de publicação: 11/06/2018]. 

 
CACHOEIRA DO CAMPO – MG 
 
Os Ex-Alunos e Ex-Alunas do Colégio Dom Bosco, de Cachoeira do Campo, promovem um 
encontro, num restaurante da cidade, no dia 26 de junho próximo, a partir de 11h30min. Com 
certeza, a amizade e a emoção dominarão o evento. 

 
GOIÂNIA – GO 
 
A Associação de Ex-alunos e Ex-Alunas Salesianos promove no dia 16 de junho próximo o curso 
de espiritualidade, com o tema: Família Salesiana e a importância do Leigo na pastoral da 
Igreja. O curso é extensivo a todos os membros da Família Salesiana. 
 

 
 

REMINISCÊNCIAS 
 

 
 

FORMANDOS DO 
COLÉGIO DOM 

BOSCO DE 
CAHCOEIRA DO 
CAPO-MG, NO 
ANO DE 1994 

[Carlos Cbp Pinheiro ] 

 
************** 

 

https://www.facebook.com/carlos.cbp.pinheiro?hc_ref=ARTkT3cn1ji-te-lUKX1AkYWi4wtXoQAUfKmvpXUAK_wlQ8gCarRW5khlDfEFoYljHY&fref=nf

