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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 fortalecimento do movimento exalunal passa por REINVENTAR os conceitos e ações, tendo como base o 

“da mihi animas”, gerando o NOVO EX-ALUNO E A NOVA EX-ALUNA, através da absorvência e impregnação DO 

SER como uma IDEIA pela qual compensa lutar. A mensagem do Presidente em comemoração ao dia de Dom Bosco 
nos conduz nesta rota. 
Divulga-se novamente a mensagem do Presidente Dalpiaz, por ocasião da festa de Dom Bosco, por se tratar de 
mensagem que leva à reflexão profunda da missão dos Ex-Alunos e Ex-Alunas. É uma mensagem bem adequada 
para os momentos de formação e oração. 
 
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. 

 
 
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. COORDENADOR: DALPIAZ. 
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. COORDENADOR: MARCOS FLÁVIO. 
Preparar todos os momentos de oração e reflexão e Eucaristia do CONESB; 

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


3º Secretaria, Logística e Social. COORDENADOR: LUCIANO BONI. 
Responsável pela organização no Pio XI, inscrições, material de apoio, acomodação e atividades sociais; 

4º Convites Especiais, Acolhida. COORDENADORES: DALPIAZ e CAVALCCANTE 
Fazer os convites especiais para vinda do Presidente Mundial, Pe Rafael, Inspetores e Presidentes e 
Delegados Latino americanos. 

 
 
PORTO ALEGRE - RS  [Pe. Dácio] 

 

O Presidente. Inspetorial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom 
Bosco do Sul. Brasilino e Pe. Dácio, Delegado Nacional para os Ex-
Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco estiveram em Porto Alegre na 
Reunião dos Coordenadores do Grupos da Família Salesiana. Foi 
um momento forte com a presença de representantes dos 10 
Grupos da FS da Inspetoria São Pio X. 
 

 
 
CAMPINAS - SP [Pe. Jurandyr] 

 
31 de janeiro de 2019 se tornou uma data de descobertas na Obra Social São João 
Bosco, de Campinas. Ex-alunos do Externato São João, diretores e equipe da 
instituição se reuniram para um evento histórico: a abertura da cápsula do tempo, 
colocada na estrutura do busto de Dom Bosco pelos então alunos no ano de 1954. 
O artefato histórico era uma lenda no local. O Externato São João, fundado em 
1909 para ser uma escola salesiana que atendia alunos de diferentes classes 
sociais, funcionou até 1994, quando direcionou seu trabalho para a área social e 
assistencial e deixou de ter o ensino fundamental. Não haviam registros 
arquivados sobre a cápsula, porém os ex-alunos do Externato sempre comentavam 
sobre sua existência e localização. 
Na noite do dia 31 de janeiro, dia de São João Bosco, fundador da Congregação de 
São Francisco de Sales, os ex-alunos do Externato São João e a atual equipe da Obra 
Social São João Bosco se uniram para dar início às comemorações dos 110 anos da 
instituição, a ser comemorada em junho deste ano, e se propuseram a descobrir o 
que tinha dentro desta cápsula do tempo. 
 

 
 
 

INTERNACIONAIS 

 
 
REPÚBLICA DOMINICANA [Daniel] 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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- 
 

   
 

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


