
 
 

 

 

 
 

              29 DE DEZEMBRO  –  ANO  2018 – Nº  1837 

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

 

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

AGOSTO DE 2019 

 

FIEADB - ISJB - [Marcos] 

 
Último ACONTEX que levará a identidade 18. A nós cabem os agradecimentos a todos que colaboraram com o 
encaminhamento de notícias. Sabe-se que a dinâmica da comunicação é complicada, exige tempo e empenho. É por 
isso que a contribuição que deram foi fantástica. Os números de identidade 19 continuarão a caminhada do 
ACONTEX em busca da unidade do movimento exalunal no Brasil e difundindo a esperança de novos tempos. 
 
 

MENSAGENS NATALINAS 
 
Ana Edith [Ex-Alunas-Ex-Alunos FMA de Bhz] 

 
Obrigada pelo envio do ACONTEX em 2018.Feliz Nata! A todos! 

 
Pe. Natale 

 
Feliz Natal! 

 
Ir. Maria Américo [Inspetora - IMM] 

 
Obrigada, queridos/as EEAA Salesianos. A LUZ do Natal nos ilumine nas tentativas de uma ação conjunta 
como FS! Boas Festas! 

 
Pe. Orestes [Inspetor-ISJB] 
 

Animadores dos Grupos da Família Salesiana no território da ISJB. 
Quero agradecer a fraternidade que vivenciamos ao longo do ano de 2018. Obrigado por tudo 
e pelo seu serviço generoso que prestam. Auguro a todos boas festas de Natal e um ano de 
2019 repleto de graças e de bênçãos. 

 
Ray Cruz [ADS] 

 
Obrigada pelos informativos durante o ano de 2018. Que seu Natal seja feliz e abençoado 

 
Ir. Vera [Delegada Inspetorial da IMM] 
 

Um Natal bem Feliz para todos vocês! Que o Menino Deus renove sempre mais o nosso coração. Que 
Maria, nos entregando o seu Menino, nós o passemos para todos que de nós se aproximar e de todos a 
quem nós nos aproximarmos... 

 
 



ANANINDEUA – AM [Mateus] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dia 22 de dezembro ocorreu a confraternização de fim de ano com os ex alunos do colégio Salesiano Nossa 
Senhora do Carmo - Ananindeua. Na pauta constou o planejamento do calendário para 2019; os participantes 
relataram experiências vividas na casa Salesiana e quais eram os seus planos para o amanhã. Após as reflexões foi 
feita a partilha de lanche seguida de um momento de lazer com animada conversa, futebol e música. Foi uma tarde 
muito agradável. 
 
 
BELO HORIZONTE – MG [Ivo Phrancis] 
 

O projeto Natal no Jequitinhonha, nos dias 14/15/16 de dezembro, foi mais uma 
vez um sucesso. Como sóe acontecer, a carreta, enorme, cedida pela SADA foi 
lotada. Algumas doações, inclusive, tiveram que ficar para trás porque não 
couberam. O projeto é realizado em parceria com o Grupo Ajude a Ajudar. Entre 
no link abaixo; você verá muitas fotos da festa realizada em Joaíma, norte de 
Minas. A Fátima se veste de “mamãe Noel” e promove aquela festa com a 
criançada. Além da alegria, é difícil, às vezes, conter as lágrimas. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=323381808501924&set=pcb.323383561835082&type=3&theater 
 
 
PONTE NOVA – MG [Ir. Antônia] 
 

A Festa de Ex-Alunas e Ex-alunos da ENSA 2018 aconteceu em 24/11 
O dia foi marcado pela Festa preparada e esperada com muita alegria. Mãos e pés 
numerosos e cabeças pensantes organizaram o evento anual. Cartas foram 
enviadas e as adesões foram muitas. A Escola abriu suas portas e os corações para 
acolher a todos. Os participantes vieram de várias cidades do Brasil e uma 
jubilanda chegou dos Estados Unidos, graças ao aplicativo de mensagens 
Whatsapp. 
 

 
 

 
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 

 

 

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


