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SER “DE DOM BOSCO” é lutar pela sua ideia e fazer o que ele fazia
24-25-26 de agosto – REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL, EM SÃO PAULO, LAPA.
MISSÃO
ANÁPOLIS - GO
CORRIGENDA
Esta festa, em comemoração pelos 80 anos da presença salesiana, no dia 24 de maio,
aconteceu no Colégio Auxilium, de Anápolis, e não no Colégio Magnum conforme noticiado
no número anterior.

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”

HONG KONG
Nos dias 21 e 22 de julho de 2018, os Conselheiros
Mundiais da Confederação dos Ex-alunos de Dom
Bosco, Alberto Piedade, da Região Ásia – Oceania, e
Ángel Gudiña, Vice-Presidente GEX, se reuniram com
VISÃO
a Federação Nacional dos Ex-alunos de Dom Bosco e
seu Delegado SDB. Nesses dois dias, além de visitar
Trabalhar para
várias escolas e a missão salesiana, houve também
ajudar os
uma reunião com 11 membros da federação de
Hong Kong, para apresentar o plano estratégico dos Ex-alunos Ex-Alunos de Dom
de Dom Bosco, a plataforma de business, a base de dados mundial dos ex- Bosco a se tornarem
"sal da terra e luz do
alunos e outras iniciativas.
mundo".
BELO HORIZONTE - MG

No dia 02 de agosto de 2018, a Presidente da
Federação Madre Mazzarello, Solange Abadia,
entrega uma lembrança para a Superiora Geral,
durante a festa de comemoração do 70º
aniversário da Inspetoria Madre Mazzarello, em
nome das ex-alunas e ex-alunos da Federação
Madre Mazzarello.
************

VALORES
- Vida-Liberdade- Verdade-Solidariedade- Fraternidade-Comunhão-

REMINISCÊNCIAS
Evaristo - eu estudei em 1982
“Olá pessoal ex alunos do Dom Bosco. Sou o
...Vou contar um fato ocorrido no Colégio: era
a procissão de Nossa Senhora Auxiliadora, na
cidade e os alunos internos foram participar.
No meio da procissão nós saímos da mesma e
fomos para um bar; bebemos todas e
chegamos todos ao colégio bêbados. Foi
aquela algazarra; no outro dia Pe. Jacy, bravo,
pôs todos no paredão. Alguns até levaram
cartão azul”. “Tempo bão sô”!

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

