
 
 

CLIQUE AQUI 

 
 

   26 DE SETEMBRO –  ANO 2018 – Nº  1827 

QUER SER AMIGO DE DOM BOSCO???— lute pela sua IDEIA.   

 
 

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- 

 

 
SÃO PAULO - SP 
 

Nossa gratidão a 
Dom Altieri, 
Pe Piccinini, 

Pe Luiz Otávio, 
Pe Aramis, 

Pe Dilermando, 
Pe Guedes 

Luciano Boni, 
Oswaldo Vitta, 

membros da União dos Ex-
Alunos do LCJ 

que, pelo empenho e 
trabalhos, nos propiciaram 

a alegria da 
confraternização dos Ex-

Alunos do Liceu Coração de Jesus em seu 4º Encontro anual. 
[Pio] 

 
JOINVILLE - SC 
 

NO DIA 19/09/2018, ACONTECEU O JANTAR FESTIVO NA CASA 

DOS SALESIANOS DE JOINVILLE. PARTICIPARAM 18 EX-ALUNOS. 

FOI UM MOMENTO MUITO PARTICIPATIVO E DE GRANDE 

ALEGRIA. 
GRATIDÃO É O SENTIDO MAIOR DESTE ENCONTRO. 
 

 
 
PORTUGAL 
Sobre as ações de cidadania realizadas por Faustino Vicente em Jundiaí - SC 

  
Caríssimo Faustino 

Nunca é demais repetir que o exemplo ímpar da sua cidadania ativa me deixa extremamente 

orgulhoso - se é que neste caso o orgulho serve para exprimir certa vaidade – só por sabê-lo Ex-

Aluno salesiano. 

... 

Dom Bosco, nosso Pai e Mestre, gastou sua vida servindo a Igreja e a Sociedade 

... 

Os seus seguidores, os Salesianos, que nos incutiram o gosto de sermos úteis pela pratica dos 

valores (também da solidariedade), ... 

E será aqui, através dos estímulos da espiritualidade, que qualquer empresa conseguirá maiores 

sucessos contribuindo para tornar melhor o mundo! 

... 

http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php


Agradeço mais uma vez os seus bons exemplos e esta oportunidade dá-lhe dar os parabéns 

rogando que continue nesse caminho de bem-fazer. 

 

Prof. Dr. A. Guilhermino Pires, 

presidente emérito da Confederação Mundial Ex-Alunos de Dom Bosco. 

Portugal 

 
 
LORENA – SP 
 
No dia 23 de setembro aconteceu o 32° Encontro Anual dos 
Ex-Alunos de Dom Bosco de Lorena. Compareceram 42 ex-
alunos; somando os familiares se chegou a 84 pessoas. O 
coordenador do grupo, Adailton Jose Pinto, da turma de 73 a 
76. Ainda não há ocupantes de outros para outros cargos.. 
Na próxima reunião serão escolhidos o secretário, o 

tesoureiro, o Relações 
Públicas e outros caros que se julgar necessário. O grupo, 
este último ano, contou com a colaboração de Beth e Mario, 
Arildo e Inezilda, Fernando e Virginia e ainda Dora, Priscila, 
Mariane e Nina (Maria Auxiliadora Vieira). A participação dos 
SDBs é sempre muito importante. 
[Beth] 

 
 
CACHOEIRA DO CAMPO - MG 

 

Nos dias 22 e 23 ocorreu a Assembleia das 
Ex-Alunas e Ex-Alunos Salesianos das FMA, 
no Retiro das Rosas, em Cachoeira do 
Campo-MG.  
[Solange] 
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