
 
 

CLIQUE AQUI 

 

   20 DE MARÇO –  ANO  2019 – Nº 1906 

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 
TEMA: 

O MOVIMENTO EXALUNAL: SUA PERTENÇA À FAMÍLIA SALESIANA E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE. 
LEMA: 

"EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS” 
 

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

 
FIEADB - ISJB 

SER EX-ALUNO e EX-ALUNA de DOM BOSCO E DAS FMAs é uma grande ideia pela qual compensa lutar, sem trégua. 

Ou então ... 
 
 
MENSAGEM DO PRESIDENTE [Dalpiaz] 
AS REFERÊNCIAS 
A intensidade de vida de uma pessoa está ligada às referências que possui. 
Se a referência principal for o outro (em sentido genérico pode ser um pensador, um clube, uma ideologia, uma 
agremiação, um partido,....) terá com muita frequência, decepções, frustações, dissabores. Por mais que acredite 
em alguém sempre haverá um momento em que as relações se quebrem, mesmo quando existe um 
comprometimento mútuo, por ex.  entre esposo e esposa. Os limites da quebra de confiança estão sempre mais 
próximos do que a pessoa imagina. 
Se a referência principal for ela mesma, poderá criar uma autossuficiência que a transformará em alguém 
prepotente, arrogante, soberbo. Com o tempo viverá isolada, sozinha, depressiva.  Aos poucos perceberá que, tudo 
o que construiu, foi efêmero e fútil. 
Por isso, a única referência final possível e duradoura é JESUS CRISTO. Ele é que dá sentido àquilo que se procura. 
Com ele não haverá decepções, frustações e nem depressões. A pessoa que vê nele o caminho e a verdade, terá não 
só intensidade de vida, mas uma vida com intensidade. Não viverá só para si. Compreenderá o outro. Respeitará 
ajustiça e será misericordioso. Conseguirá uma vida amorosa e de paz. 
No meio de tantos dissabores e frustações sociais vividos ultimamente, será que não está faltando uma referência 
mais consistente e transcendente às pessoas? Será que o que vimos de destruição, de injustiça e de dor não revela 
a soberania de uma referência mesquinha que gira em torno de si, sem uma referência mais ampla e profunda? 
 
 
SÃO PAULO – CONESB-2019 [Pio] 
 
A formação dos grupos de trabalho foi muito positiva; muitos estão participando. 
Todas as sugestões serão muito bem vindas. O CONESB é de todos. Mande as suas opiniões e sugestões para os 
coordenadores dos grupos. 

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. 

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


Preparar todos os momentos de oração e reflexão e Eucaristia do CONESB; 
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. 

 
 
JOINVILLE - SC [Brasilino] 

No dia 19/02/2019 ocorreu a primeira Reunião dos Ex-Alunos de DB de 
Joinville SC. Esteve presente o Pe. Renato dos Santos, Pároco e Diretor da 
Obra Social Salesiana da cidade, ele que motivou o grupo a estar presentes 
na vida da comunidade. Foram traçadas metas para o ano de 2019. 
Ofereceu-se aos presentes subsídios da ESTREIA 2019 do Reitor Mor para 
leitura e reflexão. 
O próximo encontro será no dia 19/03/2019. A ESTREIA. A campanha da 
fraternidade e a FS serão nossos principais temas para nossas reuniões. 

 

No dia 19/03/2019, ocorreu a segunda reunião do ano da UEADB-JLLE. Foi mais uma vez um momento 
especial pela presença de P. Renato-sdb. 

PAUTA: 
a) Reunião do Conselho Inspetorial de Ex-Alunos, 
no dia 13/04/2019, em Joinville (CEDB) 
b) Festa da Polenta aos 13/07/2019; 
c) Congresso acional, aos 23, 24 e 25/08/2019 em SP; 
d) Encontrão em ASCURRA (SC) no dia 15/09/2019; 
e) Assembleia Inspetorial de Ex-Alunos [as]de Dom Bosco em 
MASSARANDUBA SC no dia 05/10/2019.  

 
 
ANÁPOLIS – GO [Solange] 

 
 

No dia 19 de março de 2019 a Federação Inspetorial das 

Ex-Alunas e Ex-Alunos FMA comemorou 111 [cento e 

onze] anos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPO GRANDE - MS [Middon] 
 

 
 
 

NO DIA 16 DE MARÇO FOI ELEITO O EX ALUNO 

COORDENADOR DA INSPETORIA DO MATO GROSSO 

DO SUL. TRATA-SE DO EX-ALUNO JOILSON CRUZ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERNACIONAIS 

 
ASSUNÇÃO – Paraguai [Pe. Jurandyr] 
 
O primeiro centro dos Ex-alunos de Dom Bosco do Paraguai celebra 110 anos de existência. 
No dia 19 de março de 1909 foi fundado o Centro Juan Bosco dos ex-alunos do Instituto Salesiano 
Monseñor Lasagna. Desde então, o centro tem operado ininterruptamente, com reuniões semanais do 
comitê diretivo. 
 

 
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- 
 

   
 

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


