
 
 

CLIQUE AQUI 

 

   1º DE ABRIL –  ANO  2019 – Nº 1907 

SER EX-ALUNO - EX-ALUNA é fazer o que Dom Bosco e Madre Mazzarello faziam 

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

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

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

LEMA: "EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS” [Ap 21,5]. 
 

FIEADB-ISJB 

 

ALBERTO MARVELLI – PATRONO DA FIEADB-ISJB [clique na imagem] 

 

Alberto Marvelli nasce no dia 21 de março de 1918 em 
Ferrara, segundo de sete filhos. Quando se transfere a 

Rimini com a família, frequenta o Oratório salesiano e, 
líder, torna-se o braço direito dos Salesianos. 
Sábado, 5 de outubro de 1946, véspera das eleições 
administrativa, são 20h30min. Alberto sai de casa de 
bicicleta para ir a um comício eleitoral; percorre a rua 

Rainha Helena e, a duzentos metros de sua casa, um 
caminhão dos aliados ultrapassa um ônibus elétrico,  

retorna e colidi violentamente com a bicicleta e arremessa Alberto 
contra um muro do jardim de uma casa, e desaparece veloz no escuro. 

O funeral foi um triunfo. O caixão foi trazido nos ombros pelos amigos, da igreja ao cemitério, em um cortejo que 
se estendia por cerca de três quilômetros. Estava toda Rimini: o velho prefeito socialista, os políticos, os 
administradores, os amigos, os pobres. À passagem do funeral, todos abaixavam as portas das lojas, o sino da 
igreja replicava, as pessoas ao longo do trajeto se ajoelhavam e muitos choravam.  
Foi sepultado no cemitério de Rimini, com uma simples lápide, no qual estava escrito: Alberto Marvelli, operário 
de Cristo. 

  
 
CONSELHO INSPETORIAL DE EX-ALUNOS E EX-ALUNAS DA INSP. SÃO PIO X 
 
O Presidente da FIEADB-da Inspetoria do Sul convoca um ou dois membros de cada União (UEDB) para 
se fazerem presentes na REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSELHO INSPETORIAL 
DE EX –ALUNOS : 

Local – Centro Educacional D. Bosco (CEDB) 
Dia    -  13/04/2019 
Horas   8h30min às 16h 
Obs. Todo o Conselho deverá se fazer  presente. 

 
 
 
 
 
 

http://exaluno.org.br/cadastro_nacional_0000.php
http://www.exaluno.org.br/marvelli.htm
http://www.exaluno.org.br/marvelli.htm


 
MENSAGEM DO PRESIDENTE [Dalpiaz] 
 
A referência fundamenta a motivação. 
É bastante comum ler em artigos ou ouvir em comentários radiofônicos que as pessoas têm que mudar. A ideia mais 
divulgada é a que diz que se quisermos um Brasil novo é necessário que aconteça uma mudança no jeito de ser dos 
brasileiros. Nada mais certo, porém, nada mais difícil e irrealizável. Por que? Por que a maioria de nós fica esperando 
para que outros iniciem e tomem a iniciativa ou responsabilizam o Governo. 
Além disso, se as mudanças não tiverem uma referência consistente e buscar uma equidade social, de nada servirão. 
Os cenários continuarão os mesmos e as práticas seguirão sendo feitas como sempre o foram. Portanto, nada muda. 
Esta referência para nós cristãs é uma só: Jesus Cristo e seu Evangelho. Por que? Quem nos responde é São Paulo 
quando diz aos Coríntios que se alguém está em Cristo é uma criatura nova, e a partir dele tudo passa a ser novo e 
o velho desaparece. Isto significa mudança ou conversão. E é isto que a quaresma nos pede. Se quisermos uma 
sociedade nova temos que começar. A mudança que queremos na sociedade deverá iniciar por nós e em nós porque 
Cristo está em nós. Não podemos terceirizar a responsabilidade. Temos que iniciar. Basta ver que muitas das 
políticas sociais que são pedidas na Campanha da Fraternidade deste ano só acontecerão se começarem por nós. 
Um ex-aluno, na visita que fez a parentes no interior, viu que duas crianças, filhas de uma prima, não frequentavam 
a escola. O que fez? Ficou um dia a mais com os parentes e só saiu de lá quando as crianças já estavam matriculadas 
na escola e com o material escolar em mão. 
Assim começam as mudanças. A conversão é isso também.9 
 
SALVADOR - BA [Daniel Torres] 

No dia 23 de março, os Ex-alunos de Dom Bosco - Salvador/Ba reuniram-se em sua 
2ª Assembleia Geral deste ano com a finalidade de dar andamento ao Projeto 
Social “Dia S” que acontecerá no dia 13 de abril. A ideia do projeto, que envolve as 
comissões de Pastoral-Ação Social e Atividades Profissionais, é realizar um dia de 
ação social com serviços ofertados pelos ex-alunos nas mais diversas áreas de 
atuação profissional aos funcionários do Colégio Salesiano do Salvador. Com 
espírito de animação e entusiasmo, fechamos a programação do evento e oramos 
à Nossa Senhora Auxiliadora para que Ela nos conduza a servir com alegria e 
coragem aos nossos irmãos em Cristo. 

 
ANÁPOLIS – GO [Solange] 

 
Faz-se mister fazer uma correção no nome do movimento das Ex-Alunas e Ex-
Alunos FMA da Inspetoria Madre Mazzarello:  
 
Comemora-se, no dia 19 de março, 111 anos de Associação ou 
Confederação. 
D. Felipe Rinaldi e Ir Catarina Arrighi foram os fundadores junto com as 
primeiras ex-oratorianas de Valdocco. No dia 19 de março de 1908 foi 
lançada a primeira semente associativa, e é aprovado o Regulamento e 
constituída oficialmente a 1ª União das Ex-alunas das FMA. E assim 
começou a Associação. 
E este ano a União mais antiga da Inspetoria vai completar 100 anos; é a 
de Ponte Nova-MG, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GUARATINGUETÁ – SP [Elizabeth] 
 

 

Primeira Missa da Família Salesiana.  Local: Antigo 
Orfanato/GUARATINGUETÁ. 

Celebrante Pe. Luiz Fabiano. 
 

 
 
PORTO ALEGRE – RS [Dalpiaz] 
 

No dia 30 de março reuniu-se a União de Porto Alegre. Foi o primeiro encontro de 
2019 e tinha como finalidade dois objetivos: ser um momento formativo e fazer a 
programação para 2019,  
Para a reflexão foram utilizados dois artigos do Boletim Salesiano (março/2019). O 
primeiro foi a mensagem do Reitor Mor: "aprendemos a olhar com os olhos de 
Deus", e o segundo o aritigo que fala sobre a CF2019: Políticas Públicas. 
A reunião que ocupou toda a manhã, foi muito gostosa, profunda, cheia de 
entusiasmo. Alimentou ainda mais o ânimo de todos para ser um Grupo cada vez 
mais significativo em Porto Alegre.  

É claro que um dos assuntos mais comentados foi sobre o Congresso Nacional dos Ex-alunos e o desejo de participar 
dele com uma bela representação. 
O Grupo continuará a reunir-se sempre na 1a. segunda-feira de cada mês.  
 
 
 

INTERNACIONAIS 

 
HUA HIN – Tailândia [Pe. Jurandyr] 
 

Entre os dias 9 e 23 de março, 66, estudantes budistas da escola salesiana 
Saeng Thong em Hat Yai, na Tailândia, seguem o caminho das práticas 
espirituais para a ordenação monástica. Quem os acompanha neste 
percurso de purificação que acontece no templo budista de Hat Yai, são os 
jovens da Associação de Ex-Alunos. A associação, que colabora com a 
comunidade pastoral educativa e com a administração escolar, foi também 
a organizadora do evento. Nas escolas e na Família Salesiana de Hat Yai, a 
maioria dos estudantes e ex-alunos salesianos é de religião budista. 

 
 

 
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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