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SER “DE DOM BOSCO” é lutar pela sua ideia e fazer o que ele fazia
GOIÂNIA – GO - “CORRIGENDA”
O ACONTEX corrige a informação divulgada no número anterior sobre a nova
diretoria da Associação:

A Associação dos ex-Alunos e ex-Alunas criou uma
comissão provisória com o objetivo de gerir o
movimento de Ex-alunos e Ex-Alunas Salesianos na
Paróquia São João Bosco em nome Diretoria da
Associação

Este grupo em foco são os membros da comissão e não uma nova diretoria; a
direção da FIEADB-ISJB parabeniza a todos, pois a criação de comissões promove a
divisão das responsabilidades e a eficácia nos trabalhos.

MISSÃO
Colocar os
conhecimentos,
experiências e
competências,
como profissionais
leigos, a serviço dos
Ex-Alunos/ExAlunas, da Família
Salesiana e da
sociedade, a fim de
tornar realidade o
lema: "uni-vos e
ajudai-vos”

BELO HORIZONTE – MG
No dia 12 de julho as lideranças dos Ex-Alunos e Ex-alunas do Colégio Salesiano se reuniram
para o planejamento das ações a serem realizadas durante a visita do Reitor Mor e outras
atividades concernentes à animação do movimento ex-alunal. No dia 10 de setembro
ocorrerá novo encontro como comemoração do “DIA DOS EX-ALUNOS E EX-ALUNAS”.

PARÁ DE MINAS - MG
O Presidente da FIEADB-ISJB se reuniu com um grupo de ex-alunos para uma roda de conversa
sobre o movimento exalunal na ISJB, seus avanços e seus desafios. A tônica das discussões foi
a coexistência com a tecnologia e o seu uso para se buscar novos caminhos para a animação
dos ex-alunos e o cumprimento de sua missão. A presença do jovem Roger, Presidente da
associação de Pará de Minas, enriqueceu o debate mostrando a visão e os interesses da
juventude diante dos avanços da tecnologia.

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

No dia 24 de maio aconteceu no colégio Magnum a celebração de Ação de Graças pelos 80
anos do Colégio, presidida pelo bispo Diocesano Dom João Wilk. Participaram da
comemoração os alunos, alunas, ex-alunos e ex-alunas, pais e educadores. Para surpresa de
todos, compareceram à festividade 05 Ex-Alunas [foto do centro] dos primeiros anos de
funcionamento da presença

************
REMINISCÊNCIAS

De 8 a 10 de setembro de 1911,
realizou-se em Turim, na Itália, o I
Congresso Internacional dos ExAlunos Salesianos dos Institutos
de Dom Bosco. Participaram do
encontro
representantes
de
diversas associações procedentes
da Itália, França, Espanha e países
da América do Sul.
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