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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
PORTO ALEGRE - RS
No dia 13/08 reuniu-se o Grupo de Ex-alunos de Porto Alegre.
Como reflexão utilizou-se o texto escrito pelo Reitor Mor e
publicado no Boletim Salesiano de julho/18. Na agenda:
a)
2º Congresso dos ex-alunos realizado no início do mês
de julho em Itajaí (SC). e revisou-se algumas decisões
tomadas;
b)
vinda do Reitor Mor na Inspetoria S. Pio X;
principalmente a visita que fez ao Colégio Dom Bosco de Porto Alegre. Pe. Ángel transmitiu
aos presentes uma mensagem de esperança e de compromisso pelo projeto de Dom Bosco.
c)
planejamento dos próximos eventos:
1º no dia 1º de setembro, nova reunião com o Grupo que está iniciando em Taquari;
2º no dia 16 de setembro será realizado o encontro em Ascurra (SC);
3º no dia 30 de setembro será o encontro dos ex-alunos de Porto Alegre;
4º no dia 21 de outubro acontecerá o encontro em Taquari.
5º na próxima reunião será estudada a possibilidade de atendermos um Grupo de
Imigrantes Senegaleses que moram num bairro muito pobre de Porto Alegre
[Osvaldo Dalpiaz]
SILVÂNIA – GO

Ex-Alunas FMA após a Missa pelo
aniversário de Dom Bosco, na
Comunidade de Santa Rita de Cassia,
em Silvânia.

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”

VISÃO
Trabalhar para
ajudar os
Ex-Alunos de Dom
Bosco a se tornarem
"sal da terra e luz do
mundo".

[Solange Abadia]
VALORES

MUMBAI – ÍNDIA [ANS]
Os alunos e ex-alunos da Escola Dom Bosco de Matunga são reconhecidos no mundo todo por
sua criatividade e competência em diversos setores. Tudo isso veio à luz no último dia 4 de
agosto, quando o corpo docente e os alunos do instituto puderam assistir à estreia do longametragem "5 Rupya", que tem como protagonistas atuais e antigos alunos da escola salesiana.

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

O ator principal, Yohan B Panjuani, é um estudante do
quinto ano; o diretor, Piyush C Panjuani, é um ex-aluno da
turma de 1974-75; Bimal Panjuani, produtor, formou-se em
1981-1982, e Dhruv P Panjuani e Jehan B Panjuani, ambos
assistentes de direção, também passaram pelo Instituto
Salesiano e concluindo os estudos respectivamente, em
2005-06 e 2010 -11.
No evento de estreia, o diretor agradeceu calorosamente à
escola salesiana, comentando o quanto ele deve à educação recebida. "Muitos anos atrás, eu
era apenas uma criança que andava e corria aqui nos pátios, hoje assisto a meu filme projetado
aqui. É um momento realmente emocionante. Vocês tornaram isto possível. Muito obrigado!
[por Susan Philip e Ashwini Gupte – Colaboração: Pe. Jurandyr]

PONTE NOVA - MG
Em Ponte Nova estão sendo convidas para um encontro, através de carta, as jubiladas de 20, 25,
30, 40, 50 e 60 anos de formatura. A festa acontecerá no dia 24 de novembro de 2018.
A cada ano a adesão é maior!!!
Em 2019 a União de Ponte Nova completará 100 anos!
[Ir. Antônia]

GOIÂNIA - GO
Com a chegada do Pe. Fabiano na Paróquia São João Bosco,
foi elaborado o projeto “Curso de Espiritualidade Salesiana.
Ele não só aprovou como incentivou e se tornou-o
orientador do curso. A Sra. Leuci foi nomeada
Coordenadora. No fim de 2017, terminamos o curso com
um retiro Espiritual muito
concorrido. Em 2018, o
nosso curso tem tido boa
frequência. As reflexões do Pe. Fabiano são magníficas a cada
Encontro. Hoje, a comunidade espera o curso com ansiedade.
Dia 18.08.2018, quem esteve no curso saiu maravilhado. O
próximo será dia 22.09.2018. O retiro anual acontecerá no dia
08.12.2018.
[Ernestino]

MANUTHY - ÍNDIA

No dia 5 de agosto, os ex-alunos do ensino médio "Dom Bosco" de Mannuthy,
organizaram o grande encontro "Bosconite 2018". Mais de 600 ex-alunos foram
recebidos pelo padre Geo Kalladanthiyil, diretor da escola.
[Pe. Jurandyr]
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