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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

MENSAGEM DO PRESIDENTE - [Dalpiaz]
O Natal, assim como a Páscoa, é permeado por símbolos que foram sendo introduzidos na cultura e na vida das
pessoas, de acordo com as regiões e as tradições presentes nelas. Foram introduzidos com o objetivo de facilitar a
compreensão do grande mistério da Encarnação do Filho de Deus.
O Pinheiro, com sua forma elevada e pontiaguda, lembra a perenidade da vida.
A Coroa de Advento, de forma circular, nos leva à eternidade e o verde a esperança
que devemos ter.
O Presépio, com todos os seus personagens, é a lembrança
visual do nascimento de Jesus.

Mas, devemos ficar atentos: símbolos são sinais, não a realidade. A realidade é o Natal, o nascimento do Filho de
Deus que veio para dar sentido à vida e a história da humanidade. Ficarmos somente nos símbolos é deixar para trás
o essencial. Reunir a família pode ser sinal de que Deus está presente nela. Mas, se é só para saborear um belo
jantar, beber uma boa bebida e trocar presentes, é muito pouco. É insignificante. É fugir da realidade e ficar só no
símbolo. Aliás, é o que as mídias sociais, não raras vezes, querem incutir e insistem em divulgar.
Que os símbolos nos levem à reflexão e ao convite para que nosso viver seja coerente com a mensagem de Jesus
Salvador, portador de paz, de justiça e de esperança. Que não se troque a REALIDADE pelos detalhes.
JOINVILLE – SC [Brasilino]

Ex-alunos de Dom Bosco contribuem com educandos da Obra Salesiana de
Joinville oferecendo-lhes presentes de natal. Foram 510 lembranças
oferecidas pela União Local. Nem sempre é fácil entender os sinais que
Deus coloca na nossa vida, mas temos de nos esforçar e educar o coração
para olhar além do horizonte.

PORTO ALEGRE – RS [Dalpiaz]
A União de Porto Alegre fez sua última reunião de 2018. Desta vez, tivemos a
alegria de receber diversos ex-alunos "novos".
Ficamos muito contentes, pois isto significa a participação de mais integrantes, e
principalmente, de integrantes jovens. Sinal de esperança.
A reunião teve como sempre a reflexão inicial. O foco não poderia ser outro: o
NATAL. O que representa o Natal para nós como ex-alunos de Dom Bosco num
contexto em que vivemos?
Muitos depoimentos e reflexões, mas o que chamou a atenção foi a de que, se o
ex-aluno não concretizar diariamente o grande objetivo da educação salesiana de
"ser bom cristão e honesto cidadão", não há muito sentido celebrar o Natal. Natal significa a esperança de um
mundo melhor, pois nasceu o SALVADOR com a mensagem de paz, de justiça, de solidariedade, mas uma
esperança ativa, de muito esforço, de muito engajamento. Esperança sem ação, é esperança "morta".
Após a reflexão, o Grupo conversou sobre a programação de 2019.
A União de Porto Alegre deseja a todas as demais Uniões e aos ex-alunos de Dom Bosco boas festas de Natal e um
excelente ano de 2019.

INTERNACIONAIS
ROMA – ITÁLIA [Pe. Jurandyr]
No dia 9 de dezembro de 2018, domingo, a Presidência da Federação Italiana dos
Ex-Alunos de Dom Bosco foi recebida pelo Reitor-Mor, Pe. Ángel Fernández
Artime, para as tradicionais felicitações natalinas. Na sede salesiana do "Sagrado
Coração", o Reitor-Mor convidou os Ex-Alunos e Ex-Alunas da Itália a valorizarem
a educação recebida, para testemunhá-la onde o trabalho cotidiano é realizado.
"Sonhar e pensar", acima de tudo. Estavam presentes o Delegado Nacional, padre
Gianni Russo, o Delegado Confederal, padre Raphael Jayapalan. Os Ex-Alunos
foram liderados pelo Presidente Nacional, Giovanni Costanza.

MISSÃO

VISÃO

Colocar os conhecimentos,
experiências e competências, como Trabalhar para ajudar os Ex-Alunos de
profissionais leigos, a serviço dos Ex- 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-

