BRASIL, 15 DE AGOSTO – ANO 2018 – Nº 1823

SER “DE DOM BOSCO” é lutar pela sua ideia, por mais absurda que pareça
24-25-26 de agosto – REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL, EM SÃO PAULO, LAPA.
MISSÃO

BRASÍLIA – DF

Colocar os
conhecimentos,
experiências e
competências,
como profissionais
leigos, a serviço
dos Ex-Alunos/ExAlunas, da Família
Salesiana e da
GOIÂNIA – GO
sociedade, a fim de
No dia 18 de agosto, sábado, ocorrerá, pelo 4º ano seguidos, o CURSO DE ESPIRITUALIDADE tornar realidade o
lema: "uni-vos e
SALESIANA. É uma atividade promovida pela Associação de Ex-Alunos e Ex-Alunas, que consta,
ajudai-vos”
a cada ano, da programação anual. O curso é extensivo a todos os membros da Família
Salesiana e será realizado na Paróquia; o tema deste ano, DOM BOSCO E OS JOVENS NA
PERSPECTIVA DA ESPIRITUALIDADE DE DOM BOSCO será trabalhado pelo Pároco, Pe. Fabiano.

Solange Abadia, Presidente da Federação
Madre Mazzarello das Ex-Alunas e Ex-Alunos
FMA, Ir. Vera, Delegada Inspetorial para a
Família Salesiana e outros membros da FS
com o Reitor Mor.

LORENA - SP
VISÃO

CONVITE

Trabalhar para
O XXXII Encontro Anual dos Ex-Alunos de Dom Bosco
ajudar os
de Lorena ocorrerá no dia 23/92018. Muitos já Ex-Alunos de Dom
participaram, nestes anos todos, deste encontro; Bosco a se tornarem
mas também muitos ainda não tiveram a "sal da terra e luz do
oportunidade. Não perca mais esta, pois “nunca é
mundo".
tarde para começar”.
PROGRAMAÇÃO
8h30min -Recepção e café
10h --------Missa no Santuário São Benedito
11h --------Atividades esportivas / shows
13h --------Almoço
15h --------Encerramento
Contribuição: R$ 25,00

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

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

REMINISCÊNCIAS
Castelnuovo Don Bosco, Itália – 1815 – Esta é a casa campesina da família Bosco Occhiena;
muito modesta, mas de sua propriedade. Na parte inferior há a cozinha e, ao lado, um estábulo
para as vacas. Na parte superior, dois quartos e uma pequena janela. Havia pobreza, mas não
miséria. [Colaboração: Pe. Jurandyr].

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

