
 
 “UNÍ-VOS E AJUDAI-VOS”  

(Dom Bosco) 

 

O que é uma Associação de Ex-alunos? 

 

É um grupo que pertence á Família Salesiana, pela educação recebida, que foi incentivado 

pelo próprio Dom Bosco. A pertença torna-se mais estreita quando se comprometem a participar da 

missão salesiana no mundo, participando do associativismo de uma Associação, em prol 

principalmente do jovem mais humilde. 

A educação recebida e o carinho por Dom Bosco e sua obra, é que faz com que os (as) ex-

alunos (as) se reúnam num clima de fraternidade em um Movimento; nele, os (as) ex-alunos (as) 

querem consolidar o vínculo de amizade que os (as) unem a seus educadores e entre si, para 

conservar e desenvolver os princípios que fundamentaram a sua formação, constituindo-os em 

autênticos compromissos de vida. 

 

Objetivos 

  

Como a Associação dos Ex-alunos (as) nasceu do espírito de família vivido no sistema preventivo 

do oratório de Valdocco, é pela associação que se realiza o vínculo com a Família Salesiana. É na 

Associação que os (as) ex-alunos (as), em conjunto, vivem e aprofundam os valores da educação 

recebida, e é por ela que participam da vida e das atividades da Família Salesiana.  

 A Associação deve preocupar-se com a formação permanente dos (as) Ex-alunos (as), 

procurando mantê-los unidos e solidários, uns com os outros e com a sociedade que os cercam. 

 A Associação deve promover o comprometimento pessoal e em conjunto dos (as) ex-alunos 

(as) com a promoção e a defesa dos valores da família e da dignidade humana; ajuda-los a vivenciar 

no íntimo de suas famílias os valores da educação salesiana; promover a fidelidade ao  

Carisma de Dom Bosco; estar atentos e saber analisar as necessidades juvenis na dimensão do 

Sistema preventivo. 

 

 Identidade dos (as) Ex-alunos (as)  

 

 É o sentido de pertencer à Família Salesiana. É saber que ser EADB é uma vocação e um 

chamado para uma missão. 

 

Missão dos (as) Ex-alunos (as) 

 

Vivem, seriamente, a típica espiritualidade de Dom Bosco, expressa num estilo de vida, 

apostolicamente empenhado, por ser discípulo de Cristo. Por isso “Bom Cristão e Honesto 

Cidadão”.  

 Promovem atividades a serviço do homem, como voluntários (as) em ações sociais 

para realizar uma sociedade igualitária e justa. Fazem o bem e promovem a cidadania 

 Promovem uma sensibilidade ecumênica entre os cristãos e abertura ao diálogo com 

outras religiões. 

 

Organização 

 

 Confederação Mundial 

 Federação Nacional 

 Associação Inspetorial 

o União Local 


