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

FIEDAGOSTO DE 2019 

 
“Brumadinho! Ó Brumadinho!” [FIEADB] 

Olhei para a terra: estava sem forma e vazia. Olhei para o céu e não havia luz. Olhei as montanhas: elas tremiam 
e todas as coisas se abalavam. Olhei, não havia mais ninguém e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei, o 
Carmelo era um deserto ... de lama. [Jeremias 4, 23] 
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE - [Dalpiaz] 
 
Neste 31 de janeiro, dia em que comemoramos a festa de Dom Bosco, desejo levar, em nome do Conselho 
Nacional dos Ex-alunos (as) de Dom Bosco, uma mensagem de otimismo e , ao mesmo tempo, de desafio. 
Quem acompanhou a Jornada Mundial da Juventude ocorrida no Panamá, constatou que é possível vislumbrar 
um mundo melhor. Ao observar aqueles milhares de jovens, reunidos para rezar, refletir, cantar cantigas alegres 
e com conteúdo, ouvindo o Papa e aplaudindo-o entusiasticamente, vivendo em perfeita harmonia e bem-estar, 
nos dá a entender que nem tudo está perdido e que algo novo está surgindo e se fortalecendo. Esta juventude é 
sinal de Deus no meio de nós. 
Por outro lado, a lama da barragem de Brumadinho mostra que o sermos “bons cristãos e honestos cidadãos” 
iluminados pelas palavras evangélicas “sal da terra e luz do mundo” é o grande desafio que temos pela frente 
como ex-alunos (as) de Dom Bosco. Somos chamados a não represar mais a “lama” da injustiça, da desigualdade, 
da exploração, da ganância, do “deixar acontecer”, do “isto não é comigo” que alimenta a cultura da morte. 
Nosso chamado é para irrigar as relações com a água límpida que alimenta a cultura da vida. Oxalá que o drama 
de Brumadinho faça surgir “novas brumas” no Brasil com a participação dos ex-alunos (as) de Dom Bosco. 
Que Dom Bosco, no dia em que comemorarmos sua festa, nos ilumine e acompanhe. 
Um grande abraço 
 

PORTO ALEGRE - RS - [Dalpiaz] 
 
 

 

O Pe. Dacio está de aniversário. 
Nossos parabéns  e um agradecimento pelo acompanhamento ao Movimento 
dos ex-alunos.  Estamos muito contentes pela sua presença e seu apoio. Seu 
entusiasmo nos contagia  ( na foto, ao lado da Vice-presidente da República  

Dominicana, à época do CONGRELAT). 
Que Dom Bosco o proteja sempre e que possa  ficar longos anos ao nosso 

lado. 
Obrigado P. Dacio e um abraço  grande em nome do Conselho Nacional e de 

todos os ex-alunos e ex-alunas. 
 
 

 



RECIFE – PE [Daniel] 
 

 
 
 
Ex-alunos presentes na posse do novo Diretor dos Colégios de Salvador-Ba! 
Pe Eudes também assumirá a missão de animador dos ex-alunos do Nordeste! 
 
 
 

 

 
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- 
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