
 
 

CLIQUE AQUI 

 

   23 DE JUNHO  –  ANO  2019 – Nº 1913 

SINODALIDADE: JOVENS ANDANDO JUNTOS COM ADULTOS E IGREJA E SENDO OUVIDOS  

 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE - [Oswaldo Dalpiaz] 

 
Nos últimos 5 anos os Coordenadores dos Grupos da Família Salesiana se reúnem 
durante dois dias para trocar experiências, aprofundar temas comuns, vivenciar 
a fraternidade de irmãos que possuem o mesmo ideal apostólico e elementos do 
mesmo carisma. No Brasil existem 15 destes grupos. Na Congregação são 32. 
Neste ano, reunidos nos dias 15 e 16 de junho, os 
Coordenadores aprofundaram o tema da juventude a 
partir do Documento do Papa CRISTO VIVE e de todo o 
trabalho havido para a preparação e a realização do 
Sínodo para os jovens convocado pelo Papa Francisco. 
Entre os muitos pontos levantados pelos jovens, um 
chamou a atenção: o desejo de andar junto com os 
adultos e a Igreja, caraterizado pela expressão: 
SINODALIDADE e, como consequência, o desejo de 
serem ouvidos. 
Foram dois dias de intensas trocas. É maravilhoso 

constatar que, embora sejam Grupos diferentes, os fundamentos do carisma são os 
mesmos. Isto foi percebido quando alguns dos Grupos apresentaram aos demais seus 
Fundadores e seu jeito de trabalhar, principalmente com os jovens. 
Por parte dos Ex-alunos de Dom Bosco estiveram presentes o P. Dácio Bona (Delegado 
Nacional para os Ex-alunos); o Oswaldo Dalpiaz (presidente nacional) e o Marcos Flávio 
(representando o P. Jurandyr). 
 
 
 
 

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


BELOHORIZONTE – MG [Janes] 
 

Ocorreu no dia 13 de junho mais uma reunião de lideranças de Belo Horizonte 
para a prestação de contas e avaliação da festa junina na qual o grupo aninou a 
barraca de milho, pamonha e mingau de milho e arrecadou recursos para a 
viagem a São Paulo. Além disto foi feito também o planejamento da viagem, 
continuidade de atividades para arrecadação de recursos [ação entre amigos, 
torneio de futsal e outras]. Dado importante foi a participação do Diretor do 
Colégio, Pe. Vidal. 

 
 
NITERÓI - RJ [Luiz Artur] 

 
No dia 08 de junho ocorreu a primeira reunião de Trabalho do Grupo 
"SOLIDÁRIOS" (nomenclatura usada no "WhatsApp"), no Colégio Santa Rosa - 
Niterói/RJ. Este é um desdobramento do Grupo 'SALESI-ANOS 70", que, após 3 
(três) anos realizando eventos de confraternização, decidiu partir para a 
realização de ações sociais e solidárias. 
Estiveram presentes a esta primeira reunião o Pe. Denis - Diretor de Pastoral do 
Colégio Santa Rosa e o Pe. Waldemar Zoppé - Diretor do Centro Juvenil e Oratório 

Mamãe Margarida, que partilharam com o grupo as ações desenvolvidas naquelas obras, além de ajudar no 
discernimento dos futuros trabalhos que o Grupo pretende realizar. 
Com intensa programação de atividades ao longo do ano, o "SALESI-ANOS 70" já têm seu Encontrão Anual 
marcado para o dia 17 de agosto de 2019, quando estarão comemorando os 41 anos de conclusão do Ensino Médio 
no Salesiano Santa Rosa. 
 
 
PARÁ DE MINAS – MG [Marcos] 

 
No dia 06 de julho ocorrerá a festa julina, uma das ações em 
comemoração pelos 20 anos do Oratório e o Grupo de Jovens JUCC do 
Oratório, está de "vento em popa" na preparação da mesma. Mais uma 
vez, acontecerá em parceria com a comunidade que circunda o Oratório. 
Fazendo jus ao protagonismo juvenil, o Grupo de Jovens assumiu a 
arrecadação dos ingredientes para a preparação das comidas típicas, a 
venda das cartelas do Show de prêmios e o ensaio para o Casamento na 

Roça e a Quadrilha. Em clima de festa, mas com responsabilidade, nossos jovens caminham como "bons 
cristãos e honestos cidadãos". Outras ações estão sendo programadas. 

 
 

INTERNACIONAIS 

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

OSWIECIM - POLÔNIA – [Pe. Jurandyr] 

 

Junho de 2019 - Os ex-alunos das Escolas Salesianas de Oświęcim reuniram-se 
para o encontro anual no Instituto Salesiano Dom Bosco de Oświęcim. O 
programa incluiu uma reunião dos Ex-Alunos com seus professores de então, 
a celebração eucarística, uma foto de lembrança e um piquenique na Praça 
Dom Bosco. Houve também momentos de partilha de memórias de anos 
anteriores relacionados à educação nas escolas salesianas de Oświęcim. 

 
 



ANS – Londres – [Pe. Jurandyr] 

 

Por ocasião do aniversário da Rainha Isabel II da Inglaterra, o P. Michael Fava, 
Capelão Católico do Exército Britânico com maior grau de ancianidade e Ex-aluno 
do Instituto Salesiano, de Farnborough, foi honrado com o título de 
“Comendador da Ordem do Império Britânico”. 

Em novembro de 2018, o P. Fava já fora nomeado Vice Capelão Geral, tornando-
se o primeiro católico a assumir tal encargo. 

Comentou o P. Fava: “Estou, além de surpreso por esta notícia, muito grato pelo 
reconhecimento que representa para a Capelania Católica no Exército, e para o 
Ordinariato Católico nas Forças Armadas. É uma grande honra receber este 
prêmio, que aceito em nome de todos”. 
 
 

 
 

 
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- 
 

   
 

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


