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SOMOS DOM BOSCO QUE CAMINHA— lutamos pela sua IDEIA.
PORTO ALEGRE - RS
Recebendo a visita do Pe. Jayapalan Raphael, assessor para os ex-alunos em nível mundial.
Paterno, amigo, convicto e entusiasta pelos ex-alunos e ex-alunos.
Sua visita marcou intensamente os presentes. [Dalpiaz]

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
O Pe. Jayapalan Rafael, Delegado Mundial para os Ex-alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco, lema: "uni-vos e
ajudai-vos”
esteve de passagem por Porto Alegre no dia 28/09. A União Local dos Ex-alunos aproveitou o

momento para se encontrar com ele.
Foi um encontro de animação e de mútuo conhecimento.
O Pe. Rafael, na sua fala, demonstra muito entusiasmo pelos ex-alunos e ex-alunas e relata suas
experiências pastorais e de engajamento social com eles; fez comentários sobre:
VISÃO
1º O ex-aluno não pode perder a referência do carisma no qual foi educado. O carisma de
Dom Bosco deve continuar com ele a vida toda e deve ser cultivado;
Trabalhar para
2º Para alimentar este carisma o ex-aluno deve participar da União Local. É lá que se fortifica
ajudar os
e se anima. A União Local é vida do Movimento dos Ex-alunos. É lá que o Movimento
Ex-Alunos de Dom
mostra sua vitalidade. Por isso, em cada Presença Salesiana, deve existir uma União Local;
Bosco a se tornarem
3º A União Local deve promover encontros formativos. Nas reuniões deve refletir sobre a
"sal da terra e luz do
Palavra de Deus e sobre o Carisma e Valores Salesianos;
mundo".
4º A União Local não pode ficar somente refletindo. Deve buscar uma ação social, ajudando
as obras sociais da Inspetoria ou iniciando uma obra que tenha o foco nas crianças pobres,
principalmente as mais pobres. Há experiências positivas neste sentido, em todo o
mundo. Inúmeras instituições são mantidas pelos ex-alunos.
[Oswaldo Dalpiaz]
VALORES
- Vida-Liberdade- Verdade-Solidariedade- Fraternidade-Comunhão-
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