
 
 

CLIQUE AQUI 

 
 

   04 DE OUTUBRO –  ANO 2018 – Nº  1829 

É EX-ALUNA/EX-ALUNO DE DOM BOSCO OU FMA???— faça disto uma IDEIA e lute.   

 
 

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- 

 

 
MASSARANDUBA - SC 

 
A União de Ex-alunos se reuniu no dia 1º de outubro. Fez-se 
a oração inicial e, como reflexão, o Pe. Dácio trouxe o tema 
da "vocação do ex-aluno e da ex-aluna". O tema foi muito 
bem explorado, pois se presta para inúmeras reflexões: como 
se pode atuar na sociedade e na família para concretizar o 
desejo de Dom Bosco de que os seus alunos se tornassem 
bons cristãos e honestos cidadãos? A constatação de que 
quase todos os presentes têm algum envolvimento com a 

Comunidade, mostrou que o carisma de Dom Bosco ainda está presente iluminando a vida de 
todos. A participação das esposas de alguns ex-alunos foi significativa e sentida por todos. 
[Presidente Dalpiaz] 
 
 
RECIFE - PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Flavinha] 

 
 

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


 
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. Foi um momento 
de encontro fraterno 
como também, de 
aprofundamento do Sistema Preventivo e um 
conhecimento melhor de Madre Mazzarello, através do 
seu Filme e de suas Cartas. Eram, no total, mais de 30 
pessoas. Contamos também com a presença da nossa 
provincial Irmã Maria Américo Rolim.  

[Ir. Vera] 
 
 
SÃO PAULO -SP 

 
 

No dia 29 de setembro, a 
União dos Ex-Alunos do 
Liceu Coração de Jesus 
recebeu o Pe Raphael 
Jayapalan - Delegado 
Mundial dos Ex-Alunos de 
Dom Bosco, onde 

conheceu nossa sede, deu uma benção a todos os Ex-Alunos 
da Inspetoria. Visitou o Colégio e o Santuário. Após, os Ex-

Alunos ofereceram um jantar com as “típicas” caipirinhas... O Pe. Narciso, no dia seguinte, o 
levou a Aparecida, Lorena e São José dos Campos onde celebrou e visitou obras Salesianas. 
[Pio] 

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

 
 

REMINISCÊNCIAS 
 

 
BELO HORIZONTE - MG 

 
Caríssimos Marcos Flávio e Edu, 
Gostei muito do exemplar de Informativo que me mandaram: muito bonito e falante. Fui 
professor em Lorena, de 1947 a 1949, quando do meu tirocínio prático. No ginásio, para os 
externos, dava principalmente aulas de inglês, continuando o que fez o inesquecível Pe. 
Renaudin. Quando, em 1947, a inspetoria salesiana de S. Paulo foi dividida, passei a ser da 
inspetoria “mineira”; mas fiquei em Lorena (onde fiz pedagogia e Filosofia – 1944-1946), 
porque havia um numeroso grupo de “mineiros”, fazendo a filosofia em Lorena (e em S. João 
del Rei, um numeroso grupo de “paulistas”, pelo mesmo motivo) -- uns e outros, para não 
ficarem perto demais (!!!) de seus familiares. Recordar é reviver! 
Que Deus abençoe muito este animado grupo de ex-alunos! 
Um forte abraço, 
Pe. Wolfgang Gruen 
 

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

 


