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2. 

                                               Apresentação 

                                                                                                  Roma, 24 de junho de 2011 

 Caros Ex-alunos, 

 Dirijo-me a vós no dia da Festa de São João Batista. Neste dia, se celebrava o 

onomástico de dom Bosco e era uma comemoração tão querida pelos primeiros ex-

alunos que, justamente numa data como esta, se dirigiram pela primeira vez a 

Valdocco para expressar afeto, estima e gratidão ao que viam como seu querido “pai, 

irmão e amigo”. Estes ex-alunos traziam um presente simbólico que queria significar a 

oferta dos seus corações a dom Bosco. Ele se sentiu profundamente comovido por 

este gesto. Certamente o considerava como um sinal de gratidão pelo seu trabalho 

como educador. Um fato simples e familiar, embora de modo informal, deu lugar ao 

grande movimento dos Ex-alunos de dom Bosco. 

 A fundação da Associação, como tal, foi obra de dom Felipe Rinaldi, que lhe deu 

forma jurídica em 1911.  Agora, no marco do centenário da fundação, eu mesmo tenho 

a alegria de apresentar-vos o novo Estatuto da Confederação Mundial dos Ex-alunos 

de dom Bosco. Creio que se trata de uma coincidência providencial e  muito 

significativa porque nos permite olhar o passado para saber qual era a proposta 

original, e para abordar o presente e o futuro, e discernir o que Deus espera desta 

Associação. O que importa é uma fidelidade criativa, dinâmica, à inspiração original de 

dom Bosco e à situação atual do mundo e da Igreja. 

 O Estatuto é o resultado de um longo caminho de trabalho de toda a 

Confederação Mundial, que concluiu na quarta Assembleia Mundial Eletiva, celebrada 

em Roma, de 30 de setembro a 3 de outubro de 2010, com o estudo e aprovação  ad 

experimentum do documento. Com a renovação dos Estatutos,  começa uma nova 

primavera, que fará florescer abundantemente a identidade e a missão dos Ex-alunos 

dentro da Família Salesiana, na Igreja e no mundo. 

 Entre os Ex-alunos há uma pluralidade original que convém levar em conta. A 

Associação e a Confederação declaram sua pertença à Igreja, porém há membros, com 

pleno título e direito, de diversas confissões cristãs, de diferentes níveis quanto à 

aceitação e prática da fé, e inclusive de religiões diversas. Quem dá unidade à 

Associação e reúne em comunhão todos os membros é o mesmo dom Bosco, seu 

sistema educativo e sua missão. 

 Caros Ex-alunos, neste momento particular da história, a sociedade, a Igreja e a 

Família Salesiana vos pedem que leveis a sério a defesa e promoção dos valores que 

todos nós consideramos  “não negociáveis”.  De fato, representam a garantia de uma  
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vida verdadeiramente humana para todos.  Refiro-me concretamente aos valores da 

vida, a liberdade e a verdade. 

 Vós, inseridos no contexto vivo da sociedade, sois chamados a ser defensores 

destes valores. Nesta missão, manifestareis ao mundo o que significa ser “Sal da terra” 

e “luz do mundo”, vivendo vossa existência de leigos guiados por uma clara 

consciência moral, desenvolvendo vosso trabalho com competência profissional e 

expressando vossa abertura ao mundo de hoje com um concreto compromisso social. 

 Dom Bosco vos chama, uma vez mais, a serdes “bons cristãos e honestos 

cidadãos”; a promoverdes a dignidade humana e a identidade da família;  à prática da 

solidariedade na Associação e fora dela, especialmente em favor dos jovens mais 

desfavorecidos; a estardes em contato com os jovens que terminam seu processo 

educativo nas casas salesianas com a finalidade de convidá-los a participar ativamente 

da Associação, que os fará sentirem-se sempre mais “alunos de dom Bosco” e lhes 

oferecerá a oportunidade de uma formação contínua e uma agregação concreta para 

seu compromisso social. 

 A todos vós, gostaria de indicar-vos que o dinamismo da Associação de Ex-

alunos acontece antes de tudo nas Uniões locais. Elas são o âmbito natural para a 

integração, formação e compromisso dos membros da Associação. Por isto é 

absolutamente necessário que as Uniões locais se fortaleçam numérica e 

qualitativamente. Temos, além do mais, um Delegado que os acompanha com 

perseverança e dedicação, segundo um adequado programa de formação. Expressem 

portanto sua vitalidade através de iniciativas e projetos que tenham significado no 

território. 

 A “educação recebida” no passado não pode ser somente lembrança, mas tem 

que se converter numa força que impulsione o ex-aluno a incidir no mundo para 

transformá-lo e fazê-lo mais humano. 

 Caros Ex-alunos, vos confio o Estatuto como um dom precioso, e vos convido a 

estudá-lo e torná-lo operativo. 

 Confio-vos a todos vós, a vossas pessoas, a vossos  entes queridos e vossos 

trabalhos ao cuidado de Maria Auxiliadora dos cristãos! 

 Com grande afeto e estima, como dom Bosco. 

                                                                                  P. Pascual Chávez Villanueva 

                                                                                                  Reitor-Mor 
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                                                       Proêmio 

“Uma coisa, pela qual, desde agora, devemos dar graças ao Senhor e que 

constitui o meu maior consolo, é que aonde quer que eu vá, sempre ouço coisas boas a 

respeito de vós; em todas as partes se fala bem de meus antigos filhos:  todos elogiam 

este encontro nosso, porque é o verdadeiro meio para recordar as advertências  

conselhos que vos dava quando éreis crianças. Sim, repito, isto me proporciona uma 

grande satisfação; é a honra e a glória de meus últimos anos... 

Vejo que muitos de vós têm já a cabeça calva, os cabelos brancos e a fronte 

sulcada de rugas. Já não sois os rapazes a quem eu queria tanto; porém sinto que 

agora vos amo mais que antes... 

Segui pelo bom caminho que ides percorrendo faz tantos anos, de tal modo que 

possais estar contentes de terdes vindo aqui; também dom Bosco se sentirá satisfeito e 

poderá se orgulhar daqueles jovens a quem um dia amou tanto, uma vez feito homens, 

souberam conservar e praticar os ensinamentos que receberam de seus lábios. Éreis 

um rebanho pequenino que cresceu, cresceu muito, e se multiplicará ainda mais. Sereis 

a luz que brilha no meio do mundo, e com nosso exemplo ensinareis aos outros como 

se deve fazer o bem e desprezar e fugir do mal. Estou certo de que continuareis sendo o 

consolo de  dom Bosco.  Meus caros filhos, que o Senhor nos ajude com sua graça para 

que possamos um dia nos encontrar todos juntos no Paraíso”. (1) 

 

                  Introdução 

Sabemos quanto dom Bosco amava seus alunos. Terminando seu currículo 

educativo, os acompanhava, os convidava, acolhia, continuava orientando, corrigia se 

fosse necessário, e se preocupava com o seu bem, principalmente, o espiritual... 

“Com vossa presença me garantis que se enraizaram em vosso coração os 

princípios  de nossa santa religião que eu vos ensinei e que são o guia de nossa vida...” 

(2). 

Em outra ocasião, falando aos Antigos Alunos, disse: “Uma coisa vos 

recomendo sobretudo, meus queridos filhos, e é esta:  onde  quer  que  vos  encontreis, 

______________ 

(1) Palavras de dom Bosco no Encontro e Ex-alunos de 13 de julho de 1885.  

Memórias Biográficas (MB) 17, pp. 173-174. 

(2) MB, 17, pp.  173-174 
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mostrai-vos sempre bons cristãos e honestos cidadãos... Muitos de vós têm família. 

Pois bem, a educação que vós recebestes no Oratório de dom Bosco transmiti-a a 

vossos entes queridos”.(3) 

Do ponto de vista prático, “dom Bosco oferecia a seus jovens a possibilidade de 

fazer frutificar a “educação recebida”  ou no grupo comprometido dos Antigos Alunos 

ou na Pia União dos Cooperadores, ou na vida sacerdotal e religiosa, ou em sua 

Congregação Salesiana. O que interessa sublinhar é a importância que dava à 

fecundidade operativa da educação recebida no Oratório” (4). 

Como resposta ao amor profundo de dom Bosco, no dia 24 de junho de 1870,  

por ocasião da celebração da festa de São João Batista, onomástico de dom Bosco, 

“reuniu-se oficialmente uma dezena de antigos alunos;  nomearam como chefe o 

simpático e generoso Carlos Gastini, que considerou sempre o oratório como sua 

segunda família, comprometeram-se a procurar  mais membros; em seguida, 

nomearam uma comissão que organizara melhor, dali por diante, aquelas 

manifestações anuais de afeto e gratidão” (5). 

Dentre as muitas iniciativas surgidas em contato direto com dom Bosco, em 

benefício dos Antigos Alunos, recordamos uma, especialmente significativa.  É do ano 

de 1878.  “Dom Bosco propõe aos Antigos Alunos a constituição de uma Sociedade de 

Mútua Ajuda para fazer frente às dificuldades: “Procurai que estas vantagens não se 

limitem somente a vós, mas que se  estendam a todos aqueles jovens de boa conduta 

que  conheceis, ou a todos os que tendes reunido aqui”. Carlos Gastini, chefe dos 

Antigos Alunos, se preocupou imediatamente com a organização, servindo-se de um 

estatuto elaborado anos atrás pelo mesmo dom Bosco, para uma instituição 

semelhante para jovens operários”.(6) 

“Pouco a pouco, sobretudo após a morte de dom Bosco, os Antigos Alunos 

foram criando grupos locais, uniões e sociedades, até chegar à verdadeira organização 

promovida por Don Rinaldi”.(7) 

A partir de 1901, se sucederam diversas fases organizativas.  “A estrutura 

nasceu formalmente no I Congresso Internacional de Antigos Alunos (1911), como 

Federação das diversas uniões locais, círculos  e  sociedades.    Até então se chamavam  

_________________ 

(3)  MB 14, p. 511. 

(4) E.VIGANÒ , Animación de los Exalumnos de Don Bosco hoy, ACG LXVIII(1987) n.321, p.11. 

(5) E.VIGANÒ, op. cit. p.8. 

(6) MB 13, p. 759. 

(7) E. VIGANÒ, op. cit. p. 8. 
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“Antigos Alunos”; (8) daí para frente se chamariam “Ex-alunos”;(9). Artífice e animador 

desta organização foi Dom Rinaldi. “Assim pôde dar estrutura orgânica a um 

movimento de afeto, gratidão  ideais de vida que fizesse da “educação recebida” e 

vivida uma força mais viva e eficaz” . (10) 

 Arturo Poesio, antigo Presidente da Confederação, escreve: “A eloquência de 

dom Rinaldi era simples, espontânea, paterna e convincente. Só em uma ocasião 

assumiu um aspecto e uma linguagem autoritária, ao declarar, na qualidade de Reitor-

Mor da Congregação Salesiana, que a organização dos Ex-alunos deve ser considerada  

no número das novas famílias que, graças a dom Bosco, floresceram na Igreja, às quais 

se alude no Oremus próprio do santo”.(11) 

 A partir da ação organizadora, começada por dom Bosco  aperfeiçoada por dom 

Rinaldi, a Associação dos Ex-alunos foi se estendendo cada vez mais em todas as obras 

salesianas, dando-se estruturas mais orgânicas e articuladas.  Atestam isto as diversas 

manifestações desenvolvidas nestes decênios. Os Ex-alunos se têm mostrado sempre 

filhos afetuosos e cada vez com um maior compromisso para atuar na sociedade. 

 Os diversos Reitores-mor, que se sucederam, contribuíram para a animação dos 

Ex-alunos e Ex-alunas, e com eles, muitos salesianos, dentre os quais não se podem 

esquecer  os nomes de dom Luiz Ricceri, dom Humberto Bastasi e dom João Raineri. 

 Dom Egídio Viganò escreveu uma carta aos Salesianos, de grande importância e 

estimulante, sobre a animação dos Ex-alunos e Ex-alunas por parte dos Salesianos de 

dom Bosco, que continuará sendo um documento fundamental para os próprios Ex-

alunos e Ex-alunas. 

 Dom J. Edmundo Vecchi ofereceu à Confederação Mundial um rico subsídio que 

se encontra no texto do “VIII Congresso Nacional de Ex-alunos e Ex-alunas de dom 

Bosco da Itália. Renovar-se para renovar”, realizado em Rimini, de 10 a 13 de outubro 

de 1996 e muitas outras intervenções. 

_____________ 

(8) Na Espanha se continuam chamando Antigos  Alunos. 

(9) E. VIGANÒ, op. cit.  pp12-13.                                                                                                                        

(10) Ibid. p. 12.  

(11)  E.VIGANÒ, op. cit. p.12;  E. CERIA, Vita del Servo di Dio Sac. Filippo Rinaldi, SEI, p. 252; Congregación para 

las Causas de los Santos, Positio, Roma 1972, p.28. 
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Ultimamente, o P. Pascual Chávez nas diferentes visitas de animação às Inspetorias e 

nos diversos encontros com os Ex-alunos e Ex-alunas lhes expressa seu interesse pela 

Associação convidando  todos a serem “competentes profissionalmente, a cultivar a 

consciência moral e a ter um compromisso social”. Ainda pede aos Ex-alunos que 

defendam, a todo custo, os valores, sobretudo: o valor da vida, o valor da liberdade e o 

valor da verdade. 

 O Capítulo Geral XXII dos Salesianos define a pertença dos Ex-alunos e Ex-

alunas à Família Salesiana e a ratifica o art. 5 de suas Constituições. Dá como razão 

desta pertença a “educação recebida”: esta educação faz nascer, de fato, neles, 

diversos âmbitos de participação na missão salesiana no mundo... 

“Os Ex-alunos estão, de per si, particularmente preparados, precisamente pela 

“educação recebida”, para assumir responsabilidades de colaboração segundo as 

finalidades próprias do projeto salesiano. A opção evangelizadora feita por não poucos 

deles não é uma alternativa ao título da “educação recebida”, mas uma expressão 

privilegiada dela: não constitui, pois um título diferente que se deva aplicar a uma 

espécie de novo Grupo”. (12) 

 O propósito de viver esta “educação recebida” fez surgir os diferentes centros 

locais que se agrupam em Federações inspetoriais e nacionais. Todas elas constituem a 

Confederação Mundial, que é o grupo estruturado mediante o qual se expressa o 

sentido de pertença à Família Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(12) El proyecto de vida de los Salesianos de don Bosco. Guía de lectura de las Constituciones salesianas, CCS, 

Madrid 1987, p. 11. 
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    Capítulo I 

                                       Identidade e Missão                                                                              

      Dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco 

 

 

Art. 1 – Identidade 

a) Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco são aqueles que, por haver frequentado 

um oratório, uma escola ou qualquer outra obra salesiana, receberam nela 

uma preparação para a vida com graus e modalidades diversos segundo as 

culturas, as religiões, a qualidade educativa da obra e a capacidade de recepção 

do indivíduo (13)  segundo os princípios do Sistema Preventivo de  dom Bosco: 

formar pessoas desenvolvendo a originalidade de cada um. 

b) Podem-se identificar quatro tipos de pertença dos Ex-alunos e Ex-alunas de 

dom Bosco, que contribuem para uma melhor definição dos graus de 

identidade: 

~ aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente 

salesiano é um fato de vida, uma história que não marcou suas vidas; 

~ aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente 

salesiano é uma graça, porque foram tocados pelo encanto e atração de dom 

Bosco, profundamente homem e profundamente santo; isto leva o ex-aluno a 

identificar-se em todas as partes como ex-aluno de com Bosco; 

~  aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente 

salesiano  é  uma escolha, uma missão, a qual aceitam com tudo o que ela 

implica. Sentem-se chamados a comunicar os valores recebidos na educação 

salesiana: espírito e método pedagógico de dom Bosco; 

~ aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente 

salesiano é um projeto de vida, que se traduz no associar-se para continuar sua 

formação pessoal, para fazer presente o carisma educativo de dom Bosco na 

sociedade, e para realizar projetos concretos em favor da juventude. (14)              

c) A educação criou vínculos de lealdade filial, de reconhecimento, de testemunho      

dos valores do sistema de dom Bosco, de capacidade de serviço e de comunhão 

ou participação no espírito de família. 

_________________ 
(13) E. VIGANÓ, op. cit. p. 18 

(14) J.E.VECCHI, Exallievo di don Bosco verso il 2000,  no VIII Congresso Nacional de Ex-alunos de dom Bosco. 

Atas, Rimini, 10-13 de outubro de 996, pp. 67 e 68. O Reitor-Mor, dom Pascual Chávez, em distintos 

encontros com a Família Salesiana e com os mesmos Ex-alunos de dom Bosco evidenciou estes quatro 

tipos de pertença dos Ex-alunos. 
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d) A gratidão impele os Ex-alunos e Ex-alunas a participarem, em âmbitos e graus 

diversos, da missão salesiana no mundo, assumindo, segundo o próprio estado, 

responsabilidades de colaboração e complemento do projeto educativo   

salesiano.                   

e) A Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco, chamada 

também Associação, é uma entidade laical sem finalidade lucrativa. Como tal, faz 

parte da Família Salesiana, na qual o Reitor-Mor – sucessor de dom Bosco –é pai e 

centro de união. 

Art. 2 – Missão 

a) O  Ex-aluno/Ex-aluna cristão vive seriamente as promessas batismais e as da 

Confirmação distinguindo-se pelo carisma original de dom Bosco. Tal carisma se 

encarna num estilo de vida comprometido apostolicamente e fundado na 

razão, na religião  na amabilidade, direcionado para os jovens, coerente com a 

alegria que vem por ser discípulo de Cristo. 

b) A Associação dos Ex-alunos e Ex-alunas participa na missão de dom Bosco e da 

Família Salesiana de modos diversos: 

~  cuidar a “formação permanente” dos associados; 

~  valorizar a família e cuidar dela; 

~  assumir o compromisso da educação da juventude; 

~  “promover os valores inerentes à pessoa humana e o respeito à dignidade do 

homem” (15); 

~  incrementar a comunhão efetiva com toda a Família Salesiana: 

~  dar acompanhamento aos alunos ao concluir o currículo formativo (16); 

~ promover iniciativas em favor da pessoa implicando quantos, nobremente 

orientados e animados de boa vontade, trabalham pelo progresso global ou 

solidário da pessoa humana e da família na trilha da Doutrina Social da Igreja; 

~ cuidar de uma atualizada sensibilidade ecumênica entre os cristãos, assim 

como  da abertura ao diálogo com as demais religiões sem se esquecer nunca 

de aprofundar a própria identidade cristã e a própria missão evangelizadora, e 

impugnando toda forma de relativismo ético. 

 

 

____________ 
(15)  P. CHÁVEZ, Boas noites dadas na VI Assembleia Mundial Eletiva 2010,  em  Atas da IV Assembleia Mundial 

Eletiva dos Ex-alunos, 30 de setembro de 2010. 

(16) E. VIGANÒ , op. cit. pp.29-35. 
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c) O Ex-aluno/Ex-aluna de outras religiões participa dos ideais de dom Bosco, 

compartilha os valores educativos culturais, espirituais e sociais de seu Sistema e os 

reconhece como patrimônio comum natural e universal da família humana. Difunde 

estes bens em seus ambientes de vida e trabalho, e os sustenta também com o que 

sua religião e sua cultura lhe sugere. (17) 

d) Todos os Ex-alunos/Ex-alunas, atentos à urgência dos problemas juvenis, se 

ocuparão, de modo concreto, em responder também pessoalmente às exigências 

culturais e formativas que interessam aos jovens, ajudando-os a crescer e a assumir 

responsabilidades de todo tipo. 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

(17)  Artigo 2 do Estatuto promulgado no dia 3 de janeiro de 1990. 
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                                                      Capítulo II 

                               Finalidade e objetivos da Associação 

                            dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco 

 

Art. 3 – Fim geral 

a) A Associação tem como fim geral favorecer e defender, por todos os meios, o 

compromisso social, político e econômico do Ex-aluno/Ex-aluna, em especial 

dos valores: 

~ A vida. Esta é sagrada desde a concepção até a morte natural. Hoje é 

fundamental ajudar os jovens a descobrir o sentido dela, especialmente nos 

pobres e nos excluídos. 

~ A liberdade . Especialmente neste tempo em que os governos agem de forma 
autoritária, querendo aparentar democráticos. Quando agem deste modo, 
põem em perigo a liberdade e o compromisso comum que temos de construir 
um mundo livre. 
~ A verdade. Não somente a científica, mas também a emocional e espiritual. 
Sobretudo hoje quando se está passando de um são pluralismo para um 
relativismo que conduz à incredulidade, à perda de todo marco de referência e 
à decadência social.(18) 

b) O Ex-aluno e a Ex-aluna cristãos vivem seriamente os vínculos do Batismo e da 
Confirmação, acentuando a típica espiritualidade de dom Bosco, manifestada 
num estilo de vida apostolicamente comprometido, como consequência de ser 
discípulo  de Cristo. Para este fim: 
~ promoverá atividades a serviço do homem implicando  quantos, nobremente 
orientados e animados pela boa vontade, trabalham para o crescimento 
integral da pessoa humana e o respeito à dignidade do homem e da família: 
(19) 
~ cultivará uma atualizada sensibilidade ecumênica entre os cristãos (20) e a 
abertura ao diálogo com outras religiões. 

      

 

______________ 

(18) P. CHÁVEZ, Boa noite  o dia 30 de setembro na IV Assembleia Mundial Eletiva 

dos Ex-alunos de dom Bosco, Ata 30 de setembro de 2010. 

(19) At. Do antigo Estatuto 1973. 



(20)  E. VIGANÒ, op. Cit. P. 21 
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c) Além do mais, os Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco, seja cristão ou de outras 
religiões, é chamado a expressar e desenvolver a semente da “educação 
recebida”, quer dizer: 
1. A realizar a missão com: 

~ Competência profissional. Para poder pronunciar uma palavra autorizada em 
qualquer âmbito da vida (a política, a economia, a arte...), tem de ser 
competente para se converter em fermento social 

~  Consciência moral. Quer dizer, com uma qualidade humana enriquecida 
pelos valores que lhe permitem saber discernir e escolher com 
responsabilidade para orientar outros, convertendo-se em ponto de referência. 

 ~  Compromisso social. Não pensando somente no êxito pessoal, mas 
sobretudo, no bem comum. Assumir o compromisso da construção de um mundo 
melhor. 

2. Programar experiências de formação e educação. 
3. Manter ativa a educação recebida, principalmente, aquilo a que se refere o 

Sistema Preventivo considerando uma herança preciosa e uma rica síntese 
de conteúdos e de métodos para sua promoção integral. 

4. Promover a dignidade humana, assim como o respeito à vida e uma 
sociedade mais justa; a vida espiritual e, se são cristãos, o acesso à vida 
sacramental da Igreja como sacramento; uma cultura do trabalho 
responsável, como meio de plena realização. 

Art. 4 – Promoção educativa 

A associação dos Ex-alunos/Ex-alunas, consciente da própria especial responsabilidade, 
se interessa em animar e promover o crescimento pessoal dos sócios e dos jovens 
todos em dom Bosco, comprometendo-se a: 

a) Colaborar na construção de uma sociedade mais justa deixando-se envolver no 
processos culturais, morais, espirituais e religiosos tendentes à solução de 
problemas que afetam a juventude e a gente simples. 

b) Programar iniciativas de formação permanente para os Ex-alunos e Ex-alunas, 
aptas para favorecer um ulterior enriquecimento pessoal e por em dia a 
educação recebida, de modo que possam fazer frente  às exigências dos 
tempos atuais. 

c) Proporcionar aos Ex-alunos/Ex-alunas ocasiões particulares de contatos e 
encontros para estimulá-los e animá-los à criatividade, fraternidade, 
dinamismo e aceitação de responsabilidades nos diversos contextos da vida. 

d) Estar presentes como especialistas nas esferas em que se desenvolvem as 
políticas educativas da juventude. 



     Art. 5 – Compromisso familiar 
A Associação promove e testemunha os valores e a dignidade da família, 
fundada sobre o sacramento do Matrimônio, infundindo nela o princípio de 
indissolubilidade,  de  sacralidade  da  vida, de igualdade  de  direitos e deveres  
13. 
entre os cônjuges, de uma educação cristã e de outras denominações, do 
método pedagógico preventivo e do respeito às capacidades, das inclinações 
naturais e das aspirações dos  filhos. 
Art.6 - Serviço às Vocações e às tarefas seculares específicas 
A Associação acompanha os jovens na opção escolar- profissional, na inserção 
no mundo do trabalho e da cultura, na preparação sócio-política, na aquisição 
de competências específicas de comunicação social, no são emprego do tempo 
livre e na resposta à vocação recebida. Cuida destes setores com intervenções 
concretas. 

 A Associação dá, sobretudo através dos Ex-alunos e Ex-alunas cristãs, uma 
atenção particular às Vocações para outros grupos  a Família Salesiana e para a Igreja. 

Art. 7 – Voluntariado 

A Associação dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco anima – especialmente entre os 
sócios jovens – a participação nas diversas atividades do voluntariado salesiano e se 
preocupa em promover o compromisso pessoal com o apostolado missionário. 

Art. 8 – Atenção aos jovens 

a) A Associação cuida dos Ex-alunos e Ex-alunas desde o primeiro momento 
em que começam a frequentar uma presença salesiana, dando a conhecer a 
existência da Associação e as vantagens de serem membros jovens, 
preparando projetos e programas adaptados a eles. 

b) A Associação entra em contato com os jovens inscritos nos centros e outras 
obras salesianas, dado que, reconhecendo o vínculo espiritual que os une a 
seus educadores e mestres, deveriam ser os primeiros destinatários da ação 
de ajuda, recuperação  compromisso da mesma Associação. 

c) A Associação local procura os jovens nas diversas presenças salesianas, 
explicando-lhes o significado, a finalidade, a identidade e a missão do 
movimento dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco, e os anima a participar 
no desenvolvimento e promoção dos ideais de dom Bosco. 
 

Art. 9 – A Família Salesiana 

a) A Associação fomenta a comunhão ativa com os outros grupos da Família 
Salesiana participando na criação e no funcionamento de estruturas que 
facilitem, nela, a acolhida recíproca, o diálogo, a colaboração no trabalho e 
a interação de dos diversos grupos. 

b) A Associação estuda e programa acordos e atividades com as Ex-alunas e 
Ex-alunos das Filhas de Maria Auxiliadora, pela evidente afinidade de 
espírito e de pedagogia que caracteriza ambas as Associações, as quais 
compartilham um mesmo e precioso patrimônio. 



c) A Associação é um ponto de referência e de confluência para quantos “por 
título diverso” se sentem vinculados à obra salesiana, compartilham seus 
objetivos e constituem o amplo movimento de simpatizantes, incluindo os 
Amigos de dom Bosco, que desde muito tempo têm trabalhado e 
continuam trabalhando na sociedade. 
 
 
                                Capitulo III 
        Relação com os Salesianos de dom Bosco 

 

 Art. 10 – Presença dos Salesianos na Confederação Mundial 

a) A Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco 
reconhece o Reitor-Mor da Congregação Salesiana como Pai e centro de 
união da Família Salesiana e, como sucessor de dom Bosco, o considera 
como primeira referência da Confederação Mundial. 

b) Na Presidência Confederativa e no Conselho Executivo Confederativo da 
Confederação Mundial, o Reitor-Mor está representado pelo Vigário do 
Reitor-Mor e pelo Delegado Confederativo Mundial. 

c) No âmbito inspetorial estão comprometidos os Inspetores e os diretores 
das casas salesianas, ajudados, também eles, pelos respectivos Delegados 
nas Federações Nacionais ou Inspetoriais e nas Associações, uniões e 
grupos locais. 

d) O Delegado em qualquer dos âmbitos desempenha seu cargo em nome de 
seu superior. Participa na programação e coordenação das atividades 
formativas do movimento. Está presente nos Órgãos diretivos e executivos 
dos diversos âmbitos. 

Art. 11 –Animação salesiana 

a) A Confederação Mundial reconhece, pede e conta com o comprometimento da 
Sociedade de são Francisco de Sales no papel de animação dos Ex-alunos e Ex-
alunas de dom Bosco, a fim de manter a unidade de espírito, estimular o 
diálogo, promover a colaboração fraterna e favorecer a formação espiritual 
permanente. 
b) Tal tarefa se realiza tendo em conta o conceito de laicidade explicitado pelo 

Concílio Vaticano II, pelos documentos eclesiais sucessivos, pelas normas do 
Código de Direito Canônico, referentes às Associações laicais, assim como 
pelas Constituições da Sociedade de são Francisco de Sales,  por seus 
Regulamentos correspondentes e pelas disposições contidas nas diretrizes 
salesianas (Capítulos Gerais, Atas do Conselho e outros documentos). 

c) Esta animação compromete também os Ex-alunos Sacerdotes e os Ex-
alunos Religiosos, tanto homens como mulheres. 
 
Art. 12 – Autonomia na comunhão 

a) A característica laical, não laica, a índole secular e a responsabilidade autônoma 
da Confederação Mundial não são obstáculo para a união constante com a Sociedade 



de são Francisco de Sales com os outros grupos da Família Salesiana, em vista do 
enriquecimento recíproco e de uma maior fecundidade operativa do Movimento. A 
missão educativa salesiana se estende e multiplica nos âmbitos onde atuam os Ex-
alunos e as Ex-alunas de dom Bosco, que são os multiplicadores. 

b) O conceito de laicidade é extensivo também aos Ex-alunos e às Ex-
alunas de outras culturas e religiões. 
 
 
                       Capítulo IV 
 
            Origem e desenvolvimento 

 
Art.13 -  Origem e desenvolvimento 

a)Recordando  a atração fascinante de dom Bosco, os Ex-alunos e as Ex-
alunas se encontraram de novo, inicialmente  de forma espontânea e filial, 
dando vida, com as primeiras manifestações associativas, a um Movimento. 
b) Esta organização, associativa nas próprias estruturas segundo a inspiração 
de dom Felipe Rinaldi, e desenvolvidas no correr dos anos, se articula 
atualmente em Uniões ou Associações Locais, Federações Nacionais e/ou 
Confederações e Grupos reconhecidos.  Em seu conjunto, constituem a 
Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco, que é a 
estrutura reconhecida, através da qual se concede ao Antigo Aluno e Antiga 
Aluna de dom Bosco a genuína pertença à Família Salesiana. 
c) A Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas é uma organização 
única, sem distinções étnicas nem religiosas. Como Associação laical goza de 
personalidade e representação jurídica, reconhecida, onde é possível, por 
cada Estado. 
d) A inscrição nela se realiza através das Associações Locais e exige que o Ex-
aluno/Ex-aluna compartilhe os fins e os objetivos segundo o Estatuto e os 
Regulamentos nacionais correspondentes. 
 
 
             Capítulo V  

Organização e composição da Confederação Mundial  
         dos  Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco 
 

Art. 14 – Organização da Associação 

A Associação é composta por: 

a) Associações e Uniões Locais. Estas podem ser formadas por: 

~ Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco agrupados em âmbito de uma presença 
salesiana. 

~ Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco reunidos , porém cujo lugar de residência 
está longe da casa salesiana de origem e, não obstante, manifestem o desejo de se 
unirem. 



~Ex-alunos e Ex-alunas de  dom Bosco emigrados de outras nações ou regiões e 
que mostrem desejos de se unirem. 

b) Federação Inspetorial. Constituem-na todas as Associações e Uniões Locais 
dentro de uma Inspetoria salesiana. 

c) Federação Nacional. Compõe-se de todas as Federações Inspetoriais existentes 
dentro de uma nação. 

d) Confederação Mundial.  Compõe-se de todas as Confederações e Federações 
Nacionais de cada nação e Inspetoriais dos países nos quais não existe uma 
Confederação ou Federação Nacional. De todos os modos, se  existir mais de 
uma Federação Inspetorial, convém motivar a formação da Confederação ou 
Federação Nacional. 

Art. 15 – Composição – Organismos 

Os organismos da Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco 
são:  a) Assembleia Geral Mundial.   b) Presidência Confederativa Mundial.   c) 
Conselho Executivo Confederativo Mundial. 

As Confederações e Federações Nacionais e Inspetoriais assim como as Associações 
Locais devem se organizar autonomamente em conformidade com o próprio 
Estatuto Confederativo ou Federal Nacional. 

Os organismos da Federação Nacional são:  a) Assembleia Geral Nacional.  b) 
Presidência Nacional, com representantes de todas as Federações Inspetoriais 
existentes.   C) Conselho Executivo Nacional. 

Os organismos de uma Federação Inspetorial são:    a) Assembleia Geral Inspetorial.   
b) Presidência Inspetorial, com representantes de todas as Associações Locais 
existentes.   c) Conselho Executivo Inspetorial. 

Os organismos das Associações Locais são:   a) Assembleia Geral dos 
representantes de curso/classe .  b) Presidência Local.   c) Conselho Executivo da 
Associação Local. 

Se houver três Associações Locais, pode-se criar uma Federação Inspetorial ou 
Nacional. Se houver duas Federações Inspetoriais, pode-se criar uma Federação 
Nacional. A Presidência Confederativa pode conceder exceções. Para se iniciar uma 
Associação Local  se requer, como mínimo, um número suficiente de Ex-alunos e 
Ex-alunas expresse o desejo de se unir. 

Art. 16 – Organização da Confederação Mundial 

a) A Assembleia Geral Mundial é o máximo organismo da Confederação dos Ex-
alunos e Ex-alunas de dom Bosco.  É composta:  

~ Pela Presidência  Confederativa Mundial. 

~ Pelos Presidentes das Confederações e Federações Nacionais. 



~ Pelos Presidentes das Federações Inspetoriais, dos países em que não exista uma 
Confederação ou Federação Nacional e somente haja uma Federação Inspetorial. 

b)  Presidência Confederativa Mundial. É composta : 
~ Pelo Presidente Confederativo Mundial. 
~ Pelo Vice-Presidente Mundial Vigário. 
~ Pelo Vice-Presidente Mundial JEX (eleito entre os quatro Conselheiros JEX). 
~ Por quatro Conselheiros Regionais adultos e quatro JEX (dos quais um será eleito 
Vice-Presidente Mundial JEX). 
. Para a região Europa; 
. para a Região América , composta por América Latina, do Norte e Central; 
. um para a Região Ásia-Oceania-Austrália; 
. um para a Região África. 
~ O Vigário do Reitor-Mor. 
~ O Delegado Confederativo. 
~ O Secretário Geral. 
~ O Tesoureiro Confederativo. 
~ O representante dos antigos alunos sacerdotes. 

c) Conselho Executivo Mundial . É composto: 

~ Pelo Presidente Mundial. 

~ Pelo Vice-Presidente Mundial JEX. 

~ Por um Conselheiro Regional adulto (eleito por maioria simples pela Presidência 

Confederativa entre os quatro Conselheiros regionais adultos eleitos da mesma). 

~ O Secretário Geral. 

~ O Tesoureiro Mundial. 

~ O Vigário do Reitor-Mor. 

~ O Delegado Mundial. 

d) Distribuição da representação das regiões para as eleições na Assembleia 

Mundial: 

~ Europa: 2 candidatos, um adulto e um JEX. 

~ África: 2 candidatos, um adulto e um JEX. 

~ América Latina: 2 candidatos, um adulto e um JEX. 

~ Ásia : 2 candidatos adultos e um JEX. 

e) Consultores especialistas 

A Presidência Confederativa Mundial pode, assim mesmo, criar uma Comissão 

formada por Ex-alunos e Ex-alunas – até no máximo de três – expertos na matéria 

de que se trate, à qual se reconhecerá uma especial autoridade numa questão 

particular. Esta Presidência estabelecerá previamente as tarefas e deveres da 

Comissão assim como o tempo de trabalho e apresentação de propostas e 

sugestões, que se deverão  apresentar numa relação final da Presidência 

Confederativa da Confederação Mundial.          

Art. 17 – Assembleias e reuniões 

a) Assembleia Geral Mundial 



A Assembleia Geral Mundial é organizada pela Presidência Confederativa Mundial. 

Reúne-se cada seis anos. A convocação é enviada pelo Presidente e pelo Secretário 

Geral Mundial e contém a ordem do dia. Os trabalhos do congresso se realizam de 

acordo com o Regulamento aprovado na Assembleia. 

b) Assembleia Geral Mundial Extraordinária 

A Presidência Mundial pode estabelecer a celebração de uma Assembleia Geral 

Mundial Extraordinária: 

~ Para proceder a novas eleições no caso de renúncia da maioria (1/2 + 1) da 

Presidência Mundial, ou do Conselho Executivo Mundial por completo, ou por 

qualquer outra razão. 

~ A pedido de, ao menos, dois terços dos membros da Presidência Mundial. 

~ A pedido de, ao menos, um terço das Confederações e Federações Nacionais 

ou das Federações Regionais, se no país não houver uma Confederação ou 

Federação Nacional. 

~ Em circunstâncias de especial gravidade, a pedido do Reitor-Mor da 

Congregação Salesiana, o qual tem também o direito de estabelecer linhas 

especiais e procedimento. 

c) Reunião da Presidência Confederativa Mundial 

A reunião dos membros da Presidência Confederativa Mundial tem lugar 

anualmente  é aberta a todos os Ex-alunos e Ex-alunas de  dom Bosco. 

A convite da Presidência Confederativa Mundial, e com uma finalidade 

específica que é necessário manifestar, se podem convidar a participar uma ou 

mais  pessoas, nunca mais de três. As pessoas convidadas não têm direito a 

voto. 

d) Reunião do Conselho Executivo Confederativo Mundial 

A reunião dos membros do Conselho Executivo Confederativo acontece ao 

menos cada trimestre. 

A convite da Presidência Confederativa, e com uma finalidade específica que é 

necessário manifestar, se pode convidar a participar uma ou mais pessoas, 

nunca mais de três. As pessoas convidadas não têm direito a voto. 

 

                                          

                                              Capítulo VI 

                                  Funções dos organismos 

 

Art. 18 – Tarefas 

a)  Assembleia Geral Mundial 

~ Define as linhas gerais que servem de guia  à Presidência Confederativa 

Mundial para a obtenção dos fins e objetivos da Confederação Mundial. 

~ Aprova o informe do Presidente Mundial e do Secretário Geral. 



~ Aprova os Estatutos Confederativos, examina, ordena e aprova as 

propostas de modificação e atualização dos Estatutos. 

~  Elege os membros da Presidência Confederativa Mundial. 

~ Aprova o informe financeiro do Tesoureiro Confederativo Mundial e o/a 

exonera de sua responsabilidade correspondente ao período controlado. 

~ Aprova os informes das Federações Nacionais e Inspetoriais. 

~ Aprova os projetos propostos pela Presidência Confederativa Mundial. 

 

b) Presidência Confederativa Mundial 

~ Dirige e elabora, com clareza, as atividades da Confederação Mundial 

segundo as deliberações da Assembleia Geral Mundial. 

~ Distribui os encargos específicos dos Membros da Presidência 

Confederativa Mundial. 

~  Cuida os contatos com os organismos internacionais. 

~ Programa reuniões ou encontros internacionais e reuniões, consultas 

gerais e também, se for o caso, nacionais ou Inspetoriais. 

~  Aprova e aceita o informe financeiro anual do Tesoureiro Confederativo e 

lhe dá  suporte. 

~ Estabelece a cota anual de aporte à Conferência Mundial por parte das 

Confederações ou Federações Nacionais ou Regionais ou de grupos 

reconhecidos. 

~ Examina os informes apresentados pelas Confederações e Federações 

Nacionais ou Regionais. 

~ Autoriza e organiza a concessão de distintivos a Ex-alunos e Ex-alunas ou 

a outras pessoas merecedoras. 

~ Reúne-se, ao menos, uma vez por ano (durante o mês de outubro). 

~ Se necessário, chama os membros da Presidência Confederativa Mundial 

à atenção, no que se refere a seus deveres estatutários, em caso de não 

cumpri-los, e deixa anotado nas atas das reuniões. 

~ Designa e organiza aquelas comissões que sejam necessárias, tais como: 

uma comissão eleitoral, uma comissão financeira, uma comissão juvenil, 

uma equipe editorial, responsável pelas revistas e publicações, uma 

comissão  ad hoc  para questões especificas. 

~ Escolhe consultores (especialistas) com finalidades e modos (de tempo e 

competências) determinados. 

c) Reunião do Conselho Executivo Confederativo Mundial 

~  Elabora e  executa as diretrizes da Presidência Confederativa Mundial. 

~  Apresenta propostas à Presidência Confederativa Mundial. 



~  Aprova os regulamentos das Confederações e Federações Nacionais e dá seu 

parecer, em caso de controvérsia, sobre a aplicação dos Estatutos. 

~ Aprova as  atas das reuniões redigidas pelo Secretário Geral e as envia a 

todos os membros da Presidência, antes de se completarem  os dois meses da 

reunião. 

~ Examina o saldo contábil apresentado pelo Tesoureiro Confederativo 

Mundial. 

~ Reúne-se, de ordinário, cada trimestre para revisar o progresso e a 

atualização dos projetos. 

~  Faz uma lista dos candidatos necessários e das qualidades  que se requerem 

neles, a fim de propô-los para as eleições (dentre outras, línguas, formação, 

tempo disponível, etc..) 

~ Pode conceder, por um ano e somente por motivos documentados, a isenção 

do aporte anual fixado para as Federações ou grupos reconhecidos que o 

tenham solicitado. 

 

                                   

                                                   Capítulo VII 

        Deveres e tarefas dos membros da Presidência Confederativa Mundial 

Art. 19 – O Presidente Confederativo Mundial 

a) Exerce a representação legal da Confederação. 

b) Preocupa-se com as relações com os superiores da Congregação e os 

responsáveis pelos Grupos da Família Salesiana, Autoridades, Organismos 

internacionais e com terceiros. 

c) Convoca a Assembleia Geral, as Consultas de Grupos de Nações, a 

Presidência Confederativa Mundial e a Junta Executiva, presidindo a elas 

inclusive por meio de representantes. 

d) Convoca os  Congressos Mundiais, Continentais e Internacionais aprovados 

pela Assembleia Geral, presidindo-lhes diretamente ou por meio de 

representante 

e) Cuida da união com todas as Federações Nacionais e com os 

Representantes das Consultas de Grupo, participando das eventuais 

reuniões de seus dirigentes. 

f) Confere, motu próprio ou mediante proposta da Presidência Confederativa 

Mundial ou  das Confederações e Federações Nacionais, particulares 



distinções honoríficas a Ex-alunos e Ex-alunas, a Salesianos e a outras 

pessoas que se tenham distinguido por méritos especiais para com o 

Movimento e a Associação; sócio honorário, insígnia de honra com diploma, 

medalhas, diplomas de fidelidade. 

g) Propõe ao Reitor-Mor a promulgação conjunta do Estatuto da 

Confederação, tal como foi aprovado pela Assembleia Mundial. 

h) Cuida da unidade, da corresponsabilidade, do espírito de iniciativa e das 

orientações gerais que assegurem um são exercício dos compromissos 

laicais dos Ex-alunos e Ex-alunas, dando preferência para a animação dos 

jovens. 

i) Desenvolve as atividades inerentes a seu cargo em estreita colaboração 

com a Junta Confederativa Mundial, previamente consultada. 

j) Preside às reuniões da Presidência Confederativa Mundial e da Junta 

Confederativa Mundial. 

Art. 20 – Os Vice-Presidentes Confederativos Mundiais 

a) Os Vice-Presidentes substituem o Presidente em sua ausência. 

b) Os Vice-Presidentes recebem do Presidente e da Junta Confederativa 

encargos específicos, sobretudo, no âmbito da animação de suas 

respectivas zonas de pertença, mediante as estruturas organizativas 

existentes nelas. 

c) São ajudados por peritos para estudar e propor aos Ex-alunos e Ex-alunas 

projetos culturais, sociais e eclesiais, tendo presentes as prioridades para 

com os jovens. 

d) Ajudam o Presidente na promoção da unidade e da comunhão de todas as 

Federações com os responsáveis mundiais da Confederação. 

e) Em particular, o Vice-Presidente JEX  anima a atividade do setor JEX em 

comunhão com os Conselheiros Regionais. 

Art. 21 - Os Conselheiros Regionais 

a) São as testemunhas, os animadores e os intérpretes  da Confederação em 

suas regiões. Formam a rede regional da Confederação. 

b)  Recebem tarefas específicas da presidência Confederativa Mundial, 

especialmente para a missão de animação em suas respectivas regiões, 

valendo-se das estruturas existentes. 

c) Podem recorrer à colaboração de peritos para o estudo e preparação de 

propostas em benefício dos projetos culturais, sociais e eclesiais dos Ex-

alunos e Ex-alunas em suas respectivas regiões, com especial atenção para 

as necessidades da juventude. 

d) Assistem as Confederações e Federações Nacionais, Inspetoriais e Regionais 

m suas respectivas Regiões, juntamente com todos os membros da 



Presidência Confederativa, no trabalho de animação dos Ex-alunos e Ex-

alunas de dom Bosco. 

 

Art. 22 – O Delegado Confederativo mundial 

É o representante do Reitor-Mor da Sociedade de são Francisco de Sales e o 

animador espiritual da Confederação, sobretudo, da Presidência e da Junta; 

esta animação  se leva a cabo através de cartas, contatos e visitas para 

estudar as diversas realidades. 

a) Anima a formação permanente dos Ex-alunos e Ex-alunas, especialmente 

dos jovens; tudo isto faz junto com os Conselheiros Regionais em suas 

regiões e com outros leigos qualificados. 

b) Cuida das publicações e do material para a formação espiritual e cultural 

dos Ex-alunos e Ex-alunas, e principalmente dos membros da Presidência 

Confederativa Mundial. 

c) Informa o Reitor-Mor da Congregação Salesiana e o seu Vigário sobre a 

marcha da Confederação Mundial, assim como sobre as diversas 

Confederações e Federações Nacionais. 

d) Recebe as orientações do Vigário do Reitor-Mor, que é responsável pela 

Família Salesiana. 

e) É membro por direito da Comissão eleitoral para a eleição da Presidência 

Confederativa Mundial. 

Art. 23 – O Secretário Geral Mundial 

a) É designado/a pela Presidência Confederativa Mundial. 

b) Pode propor à Presidência Confederativa Mundial a nomeação de um ou 

mais secretários adjuntos a fim de que recebam sua aprovação por parte da 

Presidência. 

c) É responsável pela Secretaria da Confederação Mundial. 

d) Possui habilidades no uso da Internet e conhece ao menos um idioma além 

do materno. 

e) Promove boas relações públicas com os responsáveis dos demais grupos da 

Família Salesiana e com outras organizações. 

f) Redige anualmente um informe de projetos e o apresenta na reunião da 

Presidência Confederativa Mundial. 

g) Colabora na elaboração da agenda do dia para as reuniões da Presidência 

Confederativa Mundial e do Conselho Executivo Confederativo Mundial. 

h) Redige as atas de todas as reuniões e as envia, o mais tardar depois de um 

mês, aos membros presentes e a quem justificou sua ausência, tendo em 

conta as respectivas traduções. 

i) Dá fé das atas e minutas apresentando-as para sua aprovação. 

j) Cuida de todo o necessário para que a Secretaria funcione com eficiência. 



k) É responsável por todos os bens da Confederação Mundial e prepara um 

inventário anual, que manda ao Tesouro Confederativo Mundial. 

l) É responsável por arquivar os documentos e informações recebidas das 

Confederações e Federações Nacionais, Inspetoriais  e Regionais. 

m) É responsável pela organização e atualização da base de dados, das direções 

dos membros das  Confederações e Federações Nacionais, Inspetoriais, 

Regionais e dos grupos reconhecidos. 

n) É responsável pela criação e atualização da lista das Confederações e 

Federações Nacionais, Inspetoriais e Regionais, das associações locais e 

grupos reconhecidos, e por publicá-la cada ano. 

o) Inicia, seis meses antes da Assembleia Mundial, o procedimento para as 

eleições, anunciando a data das mesmas a todos os Presidentes Nacionais, 

Inspetoriais e Regionais solicitando o dossiê de dados pessoais  para as 

candidaturas. 

p) É responsável pela realização e pela organização da Confederação Mundial 

dando sequência às contas e às ações. 

q) É membro por direito da Comissão eleitoral para a eleição da Presidência 

Confederativa Mundial, no caso de não ser candidato à Presidência. 

r) Pode ser cooptado pela Presidência Confederativa Mundial, em tal caso não 

tem direito de voto. 

 

Art. 24 – O Tesoureiro Confederativo Mundial 

a) É um membro eleito pela Presidência Confederativa Mundial e é 

responsável, junto ao Presidente da Confederação Mundial, pelas finanças 

da Confederação. 

b) Pode propor a criação de uma comissão econômica para solucionar 

situações de ordem econômica.  

c) É o responsável, junto ao Presidente Confederativo Mundial, ao Secretário 

Geral e a quem esteja autorizado, por efetuar movimentos financeiros na 

Conta Bancária da Confederação Mundial; cada movimento econômico 

precisará de duas ou três firmas reconhecidas para ser autorizado. 

d) Redige orçamento anual e o balancete anual e o apresenta na reunião da 

Presidência Confederativa para análise e aprovação. 

e) Mantém em dia a prestação de contas. 

f) Cuida para que os gastos extraordinários não contemplados no orçamento 

anual sejam devidamente aprovados pelo Conselho Executivo 

Confederativo Mundial e cuida para que anualmente se realize a prestação 

de contas. 

g) Recolhe o aporte anual das Federações Nacionais e Inspetoriais no mês de 

janeiro e lhes enviará um comprovante de pagamento. 

h) Pode ser cooptado pela Presidência e em tal caso não tem direito ao voto.  



 

 

 

                                                 Capítulo VIII  

                                   Decisões 

Art. 25 – Votações na Presidência e no Conselho Executivo Confederativo 

Mundial 

a) Todos os membros do Conselho Executivo Confederativo Mundial e da 

Presidência Confederativa Mundial têm, sobre igual base, direito de 

expressar suas opiniões e votar. 

b) As decisões se tomam por maioria simples (metade mais um) dos 

presentes. Se a metade dos membros não está presente, não se pode tomar 

nenhuma decisão, a menos que os ausentes tenham enviado uma 

autorização por escrito. 

c) E´ permitido e é valido de pleno direito, votar com uma autorização escrita 

(mandato). Quem possui a autorização deve ser membro da Presidência 

Confederativa Mundial. 

d) Cada membro pode ter somente uma autorização escrita. 

e) Em caso de paridade de votos, o voto (único) do Presidente Confederativo 

Mundial é decisivo. 

f) O Vigário do Reitor-Mor e o Delegado Mundial têm direito ao voto. 

g) Os membros cooptados, as pessoas convidadas, especialistas ou expertos, 

não têm direito a voto. 

h) O exercício do direito a voto deve garantir o anonimato pelo direito  que 

existe. 

Art. 26 -  Votações em Assembleia Geral Mundial 

a) Têm direito a voto: 

~  O Presidente de cada Federação Nacional tem um voto. 

~  O Presidente e cada Federação Nacional onde haja várias Federações 

Inspetoriais Regionais: um voto  cada uma das Federações Regionais 

presentes. 

~  O Presidente de uma Federação Inspetorial Regional onde não existe 

Federação Nacional tem um voto. 

~  Cada membro da Presidência Confederativa tem um voto. 

b) Delegação 



E´ permitido votar delegando outro membro do mesmo organismo. Não é 

permitido delegar um membro mais de uma vez. Uma autorização escrita, 

firmada pelo plenipotenciário e por outra pessoa que o autoriza, indicando 

sua identidade e posição, pode ser entregue a um membro da mesma 

Federação ou a outra pessoa com direito a voto proveniente de outra 

Federação da mesma área geográfica. 

Pode-se fazer exceção com os Conselheiros Regionais da Região os quais 

devem ser autorizados pelo Inspetor. 

c) Condição para o exercício do direito ao voto 

Uma  Confederação ou Federação Nacional ou uma Federação Inspetorial 

Regional não têm direito a voto em caso de não ter efetuado o pagamento 

da quota anual de pertença. 

 

 

 

    Capítulo IX 

                  Eleição da Presidência Confederativa Mundial 

 

Art. 27 – Comissão eleitoral 

Dez meses antes que termine o mandato dos cargos confederativos mundiais, a Junta 

Executiva nomeará uma Comissão Eleitoral composta, ao menos, por três membros, 

pelo Secretário Geral e pelo Delegado Confederativo Mundial. A Comissão elegerá seu 

Presidente entre seus membros. A Comissão Eleitoral tem atribuições para: 

a) elaborar um regulamento para as votações; 

b) solicitar as candidaturas para a Presidência Confederativa Mundial, seis meses 

antes dos atos eleitorais; 

c) em caso de convocação da Assembleia por correspondência, proceder ao 

escrutínio final dos votos recebidos por correio, e tornar pública a lista dos 

eleitos, mediante a ata correspondente; 

d) apresentar ao Reitor-Mor a lista dos eleitos para a nomeação do Presidente e 

do Vice-Presidente. 

Os membros  da Comissão não podem ser candidatos à eleição da Presidência. A 

Presidência Confederativa Mundial oferecerá à Comissão Eleitoral a lista completa 

daqueles que têm direito ao voto. Tal lista será publicada, ao menos, um mês antes 

da data para as eleições, na Página da Web da Confederação Mundial dos Ex-

alunos. 

Art.28 – Candidaturas 



a) Cada Confederação ou Federação Nacional pode apresentar até três 

candidaturas, uma das quais se reserva a um JEX; requer-se a aprovação do 

Presidente e do Delegado Nacional e do Inspetor do território de inscrição do 

mesmo candidato. 

b)  A Comissão Eleitoral fará pública a lista aprovada, ao menos dois meses antes  

da Assembleia Confederativa Mundial. 

c) Não se admitirão candidaturas, uma vez concluído o tempo estabelecido para 

tal. 

Art. 29 – 

a) Eleição do Presidente Confederativo Mundial, do Vice-Presidente 

Confederativo Mundial e do Vice-Presidente Confederativo Mundial JEX 

O Presidente da Comissão Eleitoral, concluído o processo das  votações e o 

escrutínio, e depois de apresentar à Assembleia Geral a lista completa dos 

candidatos com seus respectivos votos, entrega a lista dos novos eleitos ao 

Reitor-Mor com a indicação dos três nomes dos candidatos mais votados, 

dentre os quais o Reitor –Mor elegerá o Presidente Confederativo Mundial. 

O Presidente Confederativo Mundial, junto com o Vigário do Reitor-Mor, com o 

Delegado Confederativo Mundial e com o representante dos sacerdotes Ex-

alunos, membros por direito, reunirá os eleitos à Presidência Confederativa 

Mundial, que nomeará o Vice-Presidente, o Secretário Geral e o Tesoureiro. 

Cada um dos membros da Presidência recém eleita, incluídos os membros por 

direito, expressam sua preferência com voto secreto. 

b) Membros da Presidência Confederativa Mundial: os Conselheiros Regionais 

Os que têm direito a voto por pertencerem a uma determinada Região podem 

votar em todos os candidatos de tal Região (de acordo com os votos atribuídos 

em base do art. 26) para eleger os membros da Presidência Confederativa 

Mundial. Os membros da Presidência Confederativa Mundial votam  nos 

candidatos da Região a que pertencem. 

O Vigário do Reitor-Mor e o Delegado Mundial se consideram membros da 

Região Europa. 

O candidato  que obtiver o maior número de votos na própria Região se 

converte em Conselheiro Regional da Região para a qual foi votado. 

O jovem que obtiver maior número de votos na própria Região chega a ser 

Conselheiro Regional GEX para esta Região.  

c) Secretário Geral e Tesoureiro Confederativo Mundial 

Na primeira reunião, convocada pelo Presidente imediatamente depois da 

conclusão da votação, a nova Presidência Confederativa designará a proposta 

do Presidente Confederativo Mundial, ao Secretário Geral e ao Tesoureiro 

Confederativo Mundial elegendo-os entre os membros, ou cooptando-os. 

Art. 30 – Duração 



a) O Presidente Confederativo Mundial permanece no cargo seis anos e pode ser 

reeleito uma só vez, tendo em conta que não são computáveis eventuais 

encargos assumidos com anterioridade  Na Presidência. Os membros da 

Presidência permanecem seis anos no cargo e, ordinariamente, podem ser 

reeleitos uma só vez. 

b) Os mesmos critérios de permanência no cargo valem para os eventuais 

membros cooptados na Presidência e na Junta. 

c) Em caso de demissão ou morte do Presidente ou do Vice-Presidente, o Reitor-

Mor, informado pelo Vice-Presidente ou pelo Presidente, indica para a 

Presidência dois nomes escolhidos entre os membros restantes dos quais a 

mesma Presidência proverá a nomeação substituta até o término normal do 

mandato precedente. 

d) Em caso de demissão ou morte de um membro da Presidência Confederativa 

Mundial, o Presidente convocará a Junta Executiva Mundial para: 

~  certificar oficialmente o decesso ou a demissão do Conselheiro; 

~  comunicar as exéquias, em caso de morte, à Família Salesiana; 

~  elaborar o programa das atividades que corresponde como consequência da 

atribuição do cargo de Conselheiro de Presidência, ao primeiro dos não eleitos 

(adulto ou JEX segundo os casos) da circunscrição regional à qual pertencia o 

Conselheiro; no caso em que se trate de um membro do Conselho Executivo 

Confederativo, a nomeação do novo conselheiro será efetuada por parte da 

Presidência, como se indicou acima. Na falta de um candidato disponível 

segundo a atribuição que lhe vem como consequência, a Presidência 

Confederativa pode cooptar um substituto. 

d) O Ex-aluno ou Ex-aluna que ocupa postos relevantes, públicos ou privados, não 

pode desempenhar cargos, especialmente o de Presidente. Para a valoração de 

possíveis casos particulares, é competente a Presidência Confederativa 

Mundial. 

 

 

 

                                         Capítulo X 

                            Informação e Comunicação  

 

Art. 31 – Órgãos de informação        

a) A Presidência Mundial ativa a animação e informação periódica das 

Confederações e Federações Nacionais e de quem esteja interessado nas 

atividades da Associação, através da Página da Web da Confederação 

Mundial. A Página Web pode ter integrada a publicação de uma folha de 

notícias. 



b) Cada  Confederação e Federação Nacional é chamada a colaborar com 

artigos, notícias e experiências que se considere oportuno dar a conhecer 

no âmbito mundial através dos mencionados órgãos. 

 

 

 

                                   Capítulo XI 

Estandartes, Insígnias e distinções honoríficas e jornadas de celebração 

a) O Estandarte Confederativo se encontra na sede da Confederação Mundial 

em Roma. Reproduz o rosto de dom Bosco. É exposto por ocasião de 

celebrações solenes, aniversários, congressos internacionais e mundiais, 

reuniões e encontros. 

b) A Insígnia, com o Estandarte, é o sinal externo da unidade da Confederação 

e de pertença à mesma. Desenhada e cunhada sob os cuidados da 

Presidência Confederativa Mundial e depositada na Secretaria Geral 

Mundial, reproduz substancialmente o original proposto e aprovado no 

Segundo Congresso Internacional do ano de 1920. 

c) A insígnia de ouro honorífica, diversos certificados de fidelidade e diplomas 

especiais são concedidos por diversos serviços. 

d) Estabelecem-se as seguintes celebrações anuais: 

~  31 de janeiro: Festa de são João Bosco; 

~  24 de maio: Festa de Maria Auxiliadora; 

~  24 de junho: Festa Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas  para comemorar o 

onomástico de dom Bosco e o nascimento do Movimento dos Ex-alunos e 

Ex-alunas; 

~  5 de outubro: Festa do Beato Alberto Marvelli; 

~  5 de dezembro; Festa do Beato Felipe Rinaldi; 

~  8 de dezembro: Festa da Imaculada e origem da Família Salesiana. 

Os Ex-alunos e Ex-alunas participam, além do mais, nas celebrações da Família 

Salesiana que se organizam em nível nacional, internacional e local 

 

 

 

 

                                           Capítulo XII 

                                        Financiamento 

 

Art. 33 – Pertença 

A Confederação Mundial recebe os recursos econômicos de: 



a) Quota anual.  É entregue por cada Confederação, Federação Nacional como 

expressão do sentido de pertença à Confederação Mundial. As Federações 

Nacionais são chamadas a contribuir para a manutenção da Conferência 

Mundial através de quotas estabelecidas pela Presidência Confederativa 

Mundial em proporção ao número de associados. A Presidência 

Confederativa Mundial fixa cada ano o valor da quota de pertença para 

cada uma das Confederações e das Federações Nacionais tendo em conta a 

entrada média per capita em cada nação. 

A Presidência Confederativa fixa cada ano a importância da quota de 

pertença. Tal quota será entregue por cada Federação Inspetorial, ou por 

cada Federação Nacional  caso não existam Federações Provinciais.  No caso 

em que a Federação Nacional esteja formada por várias Federações 

Inspetoriais, a quota é obrigatória para cada Federação Inspetorial 

Regional. No caso em que a Confederação ou Federação Nacional não 

tenha sido constituída, a quota é obrigatória para cada Federação Regional 

Inspetorial. 

b) Doações e projetos – Com esta finalidade, é permitido ao Tesoureiro 

Confederativo Mundial organizar atividades e projetos. A Confederação 

Mundial está autorizada a receber ingressos e contribuições de diversa 

proveniência com a finalidade indicada neste Estatuto. 

 

Art. 34 – Gastos   Com base nas entradas reais e segundo o orçamento 

apresentado pelo Tesoureiro Confederativo Mundial, a Presidência 

Confederativa Mundial pode, cada ano, destinar uma soma de dinheiro a um 

membro da Presidência Confederativa Mundial para a realização de um projeto 

devidamente proposto e aprovado. 

O Tesoureiro Confederativo Mundial pode pagar os gastos de viagem e outras 

viagens dos membros da Presidência Confederativa Mundial e do Conselho 

Executivo Confederativo Mundial ou de outras pessoas, somente se existir uma 

permissão prévia do Conselho Executivo Confederativo Mundial. (Qualquer 

gasto deve ser acompanhado da correspondente fatura). 

 

 

 

    Capítulo XIII 

                    Normas e sanções disciplinares 

 

 

Art. 35 – Normas e sanções disciplinares 

a) A pertença à Associação pode cessar por opção pessoal do Ex-aluno ou Ex-

aluna, ou por uma decisão da Presidência em todos os âmbitos. Estas, após 



haver constatado comportamentos não coerentes com as normas 

estatutárias ou regulamentares, ou que, de qualquer forma lesionem  a vida 

organizativa e comunitária, ou por outros graves motivos, podem decidir, 

com o consentimento dos dois terços de seus membros: 

~  A moção de desconfiança e petição de demissão. 

~  A cassação do cargo (se se trata de um dirigente). 

~   A expulsão do Ex-aluno ou Ex-aluna da Associação. 

b) Contra as decisões de que fala o parágrafo anterior, se admite recurso ao 

organismo imediatamente superior. 

 

 

 

                                  

                                         Capítulo XIV 

                   Texto – Interpretação e Modificação 

 

Art. 36 – Texto oficial – 

a) O texto oficial deste Estatuto é redigido na língua italiana e depositado na 

Secretaria Geral Mundial com as assinaturas do Reitor-Mor da Sociedade 

Salesiana, do Presidente Confederativo Mundial, do Vigário do Reitor-Mor, 

do Secretário Geral e do Delegado Confederativo Mundial Salesiano. 

b) Qualquer controvérsia sobre a interpretação autêntica e sobre a aplicação 

do Estatuto e dos Regulamentos Nacionais se levará à Presidência 

Confederativa Mundial. 

c) O presente Estatuto deve se considerar como ponto de referência para a 

redação dos Regulamentos das Confederações e Federações Nacionais ou 

Regionais, e também para as Associações locais. 

d) Os Estatutos Nacionais devem ser apresentados ao Conselho Executivo 

Confederativo Mundial para sua aprovação e entram em vigor depois de 

obter a aprovação. O mesmo se aplica também no caso de futuras 

modificações. 

e) Todos os membros da Presidência Confederativa Mundial e das 

Confederações e Federações Nacionais podem propor modificações nestes 

Estatutos. A aprovação definitiva compete à Assembleia Geral Mundial e 

requer uma maioria de dois terços dos membros presentes com direito a 

voto. 

Art. 37 -  Sede 

A sede da Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco está 

localizada na Casa Geral da Sociedade Salesiana, atualmente na Via della 

Pisana, 1111, 1 – 00163  Roma, Itália. 



Promulgado no dia 24 de junho de 2011       -      Solenidade de São João Batista. 

Seguem as assinaturas:  Pe. Pascual Chávez – Reitor-Mor;    Pe. Adriano 

Bregolin – Vigário do RM e Responsável pela FS;       Dr. Francesco Muceo – 

Presidente Mundial;   Deborah Dall’Armi – Secretária Mundial;     Pe. José Pastor 

Ramírez – Delegado Mundial 
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