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EDITAL - [Dalpiaz]
Com o advento iniciamos um novo ano litúrgico. Mas também é a
preparação imediata do Natal, do nascimento do Filho de Deus. Por
razões de calendário, para uma grande parte de brasileiros, o mês de
dezembro é sempre um período de correria: término do ano letivo,
programação das férias, festas de final de ano, presentes, contas
extras para pagar, etc.
Por isso, a Igreja, chama a atenção e nos diz: " vigiai, tenham cuidado,
fiquem atentos". O que é mais importante: o corre-corre ou o
nascimento de Jesus, sinal de paz, de luz e de justiça? Que sentido tem
este corre-corre se nele se perde a referência
Daquele que virá para salvar a humanidade?
Serão 4 semanas que nos provocarão uma mudança de pensar e de agir. Dar resposta em
direção ao verdadeiro foco é saber que o Natal não ocorre somente no dia 25 de dezembro,
mas todos os dias. O nascimento de novos dias e de novos tempos também compete a nós. Por
isso, o vigiai e prestem atenção.

SÃO PAULO - SP [Pio]

João Povoa e Luciano Boni... presidentes das Uniões do
Liceu Coração de Jesus e do Colégio Santa Terezinha...
🌟👍🌟

SALVADOR - BA
No dia 29/ 11 os Membros da União dos Ex-Alunos
de Salvador-BA se reuniram com os
colaboradores do Liceu Salesiano do Salvador
para propor um novo projeto de Ação Social. A
proposta é fazer um dia de ação social com os exalunos de diversas formações, oferecendo
serviços advocatícios, médicos, cortes de cabelo,
cursos de maquiagem, orientação financeira,
etc... Vamos em frente! Vamos à luta!
GOIÂNIA - GO

No dia 02/12/2018, foi realizado o Encontro anual dos Ex-alunos e Ex-alunas
Salesianos e amigas e amigos de Dom Bosco, os contribuintes mensais e
parceiros.
Todo Encontro é uma confraternização, celebração de amizade e
principalmente, uma celebração da solidariedade. Registram-se os
agradecimentos especiais à Diretoria, à coordenadora e funcionários do Centro
Juvenil, ao Serjão, relações públicas, que também conseguiu doações com as
quais se pagará 1ª parcela do 13º.
Na foto, Exposição dos trabalhados das crianças do Centro Juvenil.
KENITRA - MARROCOS

NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018 FOI INAUGURADA A REDE DE EXALUNOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SALESIANOS
"JUK SPEL", DE KENITRA. OS EX-ALUNOS, A PARTIR DE AGORA , SE
ENCONTRARÃO UMA VEZ POR MÊS.

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”

REMINISCÊNCIAS

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

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

