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   10 DE FEVEREIRO  –  ANO  20XX – Nº 1904 

SE SER EX-ALUNO - EX-ALUNA DE DOM BOSCO / FMA não for uma ideia pela qual se luta.... 

 

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

23-24-25 ----AGOSTO DE 2019 

 
FIEADB - ISJB 
 
O Congresso Inspetorial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas da ISJB, em outubro de 2017, teve como foco O NOVO EX-

ALUNO/A NOVA EX-ALUNA. O fortalecimento do movimento exalunal passa por REINVENTAR os conceitos e 

ações, tendo como base o “da mihi animas”, gerando o NOVO, através da absorvência e impregnação DO SER 

como uma IDEIA pela qual compensa lutar. 
 
 
SÃO PAULO – CONESB-2019 
 
O CONESB, que acontecerá em agosto, está sendo preparado por voluntários de todo o Brasil, sob a coordenação 
do Pio e demais ex-alunos de São Paulo. Foram criados grupos de trabalho, buscando o envolvimento do maior 
número possível de ex-alunos e ex-alunas: 

1º Tema e Lema. Grupo responsável para desenvolver o tema do CONESB criando também o Lema. Na escolha 
do Tema escolher as palestras e sugerir palestrantes a serem convidados. Criado o tema e lema a Inspetoria 
de São Paulo colaborará com a criação do design; 

2º Liturgia. Preparar todos os momentos de oração e reflexão e Eucaristia do CONESB; 
3º Secretaria, Logística e Social. Responsável pela organização no Pio XI, inscrições, material de apoio, 

acomodação e atividades sociais; 
4º Acolhida. Fazer os convites especiais para vinda do Presidente Mundial, Pe Rafael, Inspetores e Presidentes 

e Delegados Latino americanos. 
 
 
RECIFE – PE  [Flavinha] 

 

 

Os Ex-Alunos e Ex-Alunas do Recife participaram do 
momento de formação com P. Sérgio Lúcio e Família 
Salesiana. Sobre a Estreia do Reitor Mor para o ano de 
2019!! 
 
 
 
 
 

 

http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php


CORUMBÁ – MS [Middon] 
 

 
 
 

Reunião no dia 05 de feveeiro de 2019. 
 

Na oportunidade entrega da Imagem de Dom Bosco ofertada pelo Polo 
Salesiano de Corumba. 

 
Na foto, Midon, Albano e Guilherme 

 
 
 
 
 
 

 
 
SALVADOR - BH [Daniel] 

 
No dia 09 de fevereiro os Ex-alunos de Dom Bosco do Colégio Salesiano do Salvador 
se reuniu, animados pelas palavras do Vice-presidente Mundial, Eduardo 
Cavalcante; foi apresentada toda a organização mundial do movimento Ex-Alunal 
no mundo e as novas diretrizes para a União Local. Ficou estabelecido que 
trabalharemos em Comissões, como estabelecem os estatutos,; Cada comissão 
terá dois ex-alunos/as, já nomeados na reunião, que nortearão os trabalhos. 

Pastoral e Social Atividades Profissionais Jovens Ex-Alunos/as 

Esporte/entretenimento Comunicação Arrecadação 

 
Pe Eudes Barreto (Diretor do Colégio e Delegado Inspetorial para os Ex-Alunos) e Pe Carlos Alberto Leite 
(Encarregado local pela Família Salesiana) fizeram-se presentes para agregar e fortalecer ainda mais nossas 
atividades. 
 
 

INTERNACIONAIS 

 
 
OSWIECIM – POLÔNIA [Pe. Jurandyr] 

 
No dia 31 de janeiro, a comunidade das escolas salesianas de Oświęcim e da Inspetoria 
salesiana de Cracóvia (PLS) comemoraram seu patrono, Dom Bosco. O dia começou com 
uma oração matinal e a apresentação do programa das festividades, que incluiu a 
exibição de um filme, um recital, um encontro com os ex-alunos da escola e a Missa 
solene. Houve também a apresentação de uma peça sobre a figura de Dom Bosco. As 
atividades foram concluídas com a entrega de diplomas aos vencedores do concurso 
sobre a vida de Dom Bosco. 

 
 
 
 



 
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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