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EX-ALUNA - EX-ALUNO FMA ou DE DOM BOSCO—GRAAAAANNDE IDEIA 

 

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

AGOSTO DE 2019 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE - [Dalpiaz] 

 
E nós, o que devemos fazer? Esta era a pergunta que as pessoas faziam a João Batista após ouvirem sua pregação 
às margens do Jordão. E João respondia: é preciso mudar. 
E o que devemos fazer? É a pergunta que não quer calar e que temos que fazer neste tempo de advento e de 
preparação para o Natal. É muito confortável apenas ouvir. Todavia, o desafio e a necessidade (coerência) de 
descruzar os braços, sair da zona de conforto, do comodismo e sacudir a vontade para a saída da inércia é o que nos 
propõe esta tempo. Se o convite é para a conversão (para a mudança) é preciso concretizá-la nas obras de 
acolhimento, na solidariedade, no perdão, no respeito, na cidadania, no abrir o coração para as “coisas” de Deus. 
Deste modo estaremos superando a indiferença e criando condições para a construção do Reino de Deus. 
Que o Natal nos entusiasme para o bem, para as relações de paz, para uma atitude de conversão diária. Que o Natal 
possa acontecer todos os dias. 
Feliz Natal a todos os leitores do ACONTEX em nome do Conselho Nacional dos Ex-alunos de Dom Bosco. 
 

 
MENSAGENS NATALINAS 

 
Solange Abadia [Presidente Ex-Alunas-ex-Alunos FMA da IMM] 

 
Obrigada por enviar o ACONTEX. Que este Natal seja sempre relembrado com um sorriso no decorrer de 
um Ano Novo feliz e acolhedor. Boas Festas! 

 
 
Pe. Jurandyr [Delegado Inspetorial ISJB] 
 

Neste Natal e no próximo ano, a teimosia da esperança das pessoas pobres nos convida a deixar que 
circulem o vento novo bem como as exigências de mudanças e de fortalecimento da 
Leitura crítica, inclusiva e militante da Bíblia junto a quem vive na exclusão. Esta teimosia da 
esperança também nos provoca para a abertura ao pluralismo e às atitudes ecumênicas, a tecer novas 

relações e a construir a casa comum, onde todas as pessoas encontram lugar. 
A todas e a todos nós, um NATAL com a teimosia da esperança e um ANO com novidades de vida. Abraço grande! 
 
 
Marcos Flávio [Presidente FIEADB-ISJB] 
 

A grande ideia de um movimento de ex-alunos e ex-alunas se mantém forte, apesar dos percalços; estes 
apenas fortalecem cada passo da caminhada. O ACONTEX ajuda na animação e formação. A todos os leitores 
e colaboradores que enviam as notícias desejo um Natal muito feliz junto ao Deus Menino e sua Mãe 
Auxiliadora. 

 
 



 

MASSARANDUBA– SC e BLUMENAU– SC [Dalpiaz] 
 
No dia 3 de dezembro último, a União de Ex-alunos de Massaranduba (SC) fez a última reunião do ano. Estavam 
presentes também representantes das Uniões de Blumenau e Joinville. O tema da reflexão girou em torno do 
significado do tempo de Advento e a Festa do Natal, principalmente o chamado para a conversão. e as repercussões 

que têm na vida de um ex-aluno de Dom Bosco e como ele deve realizar esta 
conversão diária na família, no trabalho e na sua comunidade. Após a reflexão, foi 
feita a avaliação da caminhada do Grupo durante o ano de 2018. Houve o consenso 
que o Grupo se fortificou, houve a participação de integrantes do Grupo nos 
diversos eventos dos ex-alunos no Estado 
(encontros regionais, congresso inspetorial, 
participação da reunião do Conselho Nacional) e 
a preocupação constante no fortalecimento do 
Grupo. A projeção para 2019 é de muito 

entusiasmo e de compromisso mútuo para a continuidade do Movimento. A 
primeira reunião de 2019 foi marcada para o dia 25 de fevereiro.  
Após a bêncão do Pe. Dácio, delegado Inspetorial, a reunião foi encerrada com um 
jantar oferecido pelo casal anfitrião, Gelásio e Leia Spezia. 
 
 

Já no dia 10 de dezembro de 2018, na residência de Claúdio e Rainildes Pedroso, 
reuniu-se o Grupo de Blumenau (SC) com a presença de representantes de 
Massaranduba e Joinville. O encontro quis ser um momento projetivo e de 
fortalecimento do Grupo. O momento de reflexão teve como tema o tempo de 
advento e a festa de Natal e frases de Dom Bosco e Tereza de Calcutá. Este 
encaminhamento criou um momento muito rico e construtivo. Em seguida, o 
Grupo fez uma avaliação da caminhada de 2018. Constatou-se que foi muito 
positiva, com realização de mais reuniões, com a presença de mais integrantes, e 
a participação nos eventos dos alunos da Inspetoria, do Conselho Nacional, no 

Congrelat, no Congresso Inspetorial de ex-alunos e nos encontros regionais de Ascurra, Itajaí, Joinville ( todas em 
Santa Catarina) e Taquari ( no RS). A reunião de planejamento para 2019 será realizada no dia 11 de março do 
próximo ano. 
 
 
 
 

 
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- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 



 

REMINISCÊNCIAS 

 

Turim, Itália, 8 de dezembro de 1885 

 

 

O projeto do brasão salesiano apareceu pela primeira vez na circular de 
Dom Bosco de 8 de dezembro de 1885 e foi desenhado pelo professor 
Boidi. A estrela radiante, a grande âncora, o coração abrasado 
simbolizam as virtudes teologais; a figura de São Francisco de Sales 
lembra o Patrono da Sociedade. O pequeno bosque que aparece na 
parte inferior, lembra o fundador, enquanto as altas montanhas significam 
as alturas da perfeição às quais os membros devem tender. A palma e o 
louro que, entrelaçados, abraçam o escudo até o meio, são emblemas 
do prêmio reservado a uma vida sacrificada e virtuosa. O mote "Da mihi 
animas ..." exprime o ideal de todo salesiano  
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