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EX-ALUNA - EX-ALUNO DE DOM BOSCO / FMA—uma boa IDEIA

CONGRESSO NACIONAL DOS EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DE DOM BOSCO DO BRASIL

AGOSTO DE 2019

ITAJAÍ - SC [Pe. Dácio]

No dia 10 /11/18, o movimento exalunal de Itajaí promoveu bela confraternização
no Colégio Salesiano com a presença de 150 inscritos. Momento agradável,
descontraído e de "matança" de muita saudade. Parabéns equipe organizadora,
direção do Colégio e Comunidade Salesiana.
Momentos destes fortificam a implementação da União local.
Abraços e as Bênçãos de Dom Bosco.

CARMO ANANINDEUA - PA

No dia 24 de novembro aconteceu a reunião da União de ExAlunos do Carmo Ananindeua-PA para a planejamento da festa
de confraternização de fim de ano e programação das atividades
e ações para o ano de 2019. Uma das atividades já previstas está
a participação no CPNGRESSO NACIONAL DOS EX-ALUNOS, em
agosto de 2019.
MEDELIN - Colômbia
Entre os dias 8 e 12 de novembro, a Inspetoria salesiana da Colômbia-Medellín (COM) recebeu 13 membros da
Presidência Mundial dos ex-alunos e o Delegado Mundial padre Raphael
Jayapalan. Como parte da reunião anual de avaliação da gestão e relatório sobre
as atividades e resultados, os membros da Presidência Mundial tiveram a
oportunidade de conhecer as iniciativas da Inspetoria COM e de sua Federação de
ex-Alunos, liderada pelo padre Mario Restrepo Botero. Eles puderam visitar a
grande obra social salesiana "Ciudad Don Bosco", dirigida pelo P. Rafael Bejarano,
que cuida de crianças e jovens vulneráveis e onde vários ex-alunos trabalham na
assistência social. O presidente mundial dos ex-alunos, Michal Hort, disse: "Esta
foi uma reunião cheia de riqueza, de comunhão, com partilha de experiências de vida e de trabalho dos ex-Alunos
na missão salesiana no mundo."

MIYAZAKI - Japão

No dia 17 de novembro realizou a reunião do conselho anual da Federação dos ExAlunos de Dom Bosco, presidida por Hiroshi Yoshida, Presidente Honorário da
Associação de Ex-Alunos Osaka Seiko Gakuin, com a presença do padre Jacob
Hamaguchi, Superior da Inspetoria salesiana do Japão (GIA),

MISSÃO

VISÃO

Colocar os conhecimentos,
experiências e competências, como Trabalhar para ajudar os Ex-Alunos
profissionais leigos, a serviço dos Ex- de Dom Bosco a se tornarem "sal da
Alunos/Ex-Alunas, da Família
terra e luz do mundo".
Salesiana e da sociedade, a fim de
tornar realidade o lema: "uni-vos e
ajudai-vos”

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

REMINISCÊNCIAS
HISTÓRIA DE PARÁ DE MINAS - MG

Sr. Lindolfo, SDB, no apiário, junto com jovens e o altarzinho do mês de maio, no dormitório dos
Aprendizes, em 1971.
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