
 
 

CLIQUE AQUI 

 

11 DE SETEMBRO –  ANO  2019 – Nº 1919 

E I S Q U E F A Ç O NO V A S T O D A S A S C O I S A S ” ( AP  1,5) 

 
MENSAGEM DO PRESIDENTE [Dalpiaz] 
 
Com o tema “MOVIMENTO EXALUNAL: SUA PERTENÇA À FAMÍLIA SALESIANA E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE” 

e com o lema “EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS”( Ap.21,5), realizou-se em São Paulo ( Lapa) dos dias 23 
a 25 de agosto o IX Congresso nacional dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco (IX CONESB). 

Os objetivos propostos do Congresso foram: 
➢ Ser um momento de animação e de formação; 
➢ estudar estratégias de ações conjuntas com a Família Salesiana; 
➢ rever a formação e organização da Uniões locais e 
➢ projetar o Movimento para os próximos 4 anos, 
Foi um congresso caracterizado pela alegria, pela harmonia, pela espiritualidade 
e pela seriedade com que foram estudados os temas e trabalhos propostos. 
 

 
JOINVILLE - SC [Inácio] 

NO DIA 04 DE AGOSTO, DURANTE A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA DE 

DOMINGO, OS EX-ALUNOS DE JOINVILLE, 
ENTREGARAM AO PE. RENATO , A MAIOR 

PARTE DO LUCRO DA FESTA DA POLENTA , 
OCORRIDA NO DIA 13 DE JULHO, COMO 

ERA UMA DAS FINALIDADES DO EVENTO. 
 

 
 
 
BELO HORIZONTE – MG  -  [Edu]  
 

Ex-Aluno Willer Aziz, Agente de Pastoral, uma das lideranças 
atuantes do movimento exalunal de Belo 
Horizonte, participou de um congresso que 
teve como tema o livro "Os 7 Hábitos das 
Pessoas Altamente Eficazes", de Stephen 
Covey.  Willer se propõe a promover 

oficinas sobre o tema para os ex-alunos e ex-alunas, dentro do 
projeto de formação continuada da UL de Belo Horizonte. 
 
 
 
 
 
 

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


 
BELO HORIZONTE 2 – MG [Janes]  

 
Os Ex-Alunos e Ex-Alunas estão convidados para mais um encontro. 
As lideranças estão empenhadas em preparar o evento buscando 
ideias para atividades que sejam realmente atrativas. As ideias que 
surgiram no IX CONESB já estão influenciando nas escolhas e na 
programação do dia. O desejo é que seja um encontro marcante que 
seja um divisor de águas para o movimento exalunal em Belo 
Horizonte. 

 
 

INTERNACIONAIS 

 

NAIROBI – Quênia [Pe. Jurandyr] 

A Confederação Mundial de Ex-Alunos de Dom Bosco foca na África 

 
Os membros da Presidência Mundial dos Ex-Alunos de Dom Bosco organizaram, pela primeira vez, sua reunião 
anual na África. O encontro ocorreu na sala de conferências da obra “Don Bosco Youth Educational Services” 
(DBYES) em Nairóbi, de 27 a 30 de agosto, e foi seguido por uma reunião com os responsáveis pelas várias 

Inspetorias, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. 
A reunião foi presidida por Michal Hort, Presidente da Confederação, 
acompanhado pelo Delegado mundial, P. Raphael Jayapalan. O encontro se 
concentrou na preparação para o 150º aniversário da primeira reunião de ex-
alunos, na reflexão sobre o processo "Que ex-alunos para o século XXI?", além de 
revisar todos os projetos previstos no plano estratégico da Confederação Mundial 
de Ex-Alunos de Dom Bosco. 
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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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