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ABSTRATO

A Confederação Mundial dos Ex-alunos de Dom Bosco está iniciando uma nova fase de sua vida. A nova Presidência 
Mundial objetiva desenvolver a Associação, as Federações Nacionais, as Uniões Locais e os seus membros 
individualmente, com o lema: “bons cristãos e honestos cidadãos”.

O plano desenvolvido para esses 6 anos foi preparado para levar adiante todas as áreas da vida de nossa Associação. 
Está principalmente focado num crescimento qualitativo e quantitativo, através de um processo de institucionalização 
e profissionalização, a fim de se tornar forte e funcional. Nós desejamos criar uma rede mundial de pessoas capazes 
de serem “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 13.14) em suas vidas cotidianas. 

Este desenvolvimento é espelhado no programa que será posto em prática através de uma nova estrutura sustentável, 
novos projetos emblemáticos e uma forte contribuição da espiritualidade de Dom Bosco. 

Sete metas que englobam os nossos objetivos e sonhos para a Confederação Mundial para o período 2015-2021:

• Crescimento & Estrutura Sustentável: nós objetivamos aumentar o número de Federações Nacionais ativas e 
reforçar suas estruturas com novos métodos de trabalho.

•  Formação: pretendemos desenvolver uma estratégia maior para a formação à luz do “projeto guarda-chuva” 
(“Academia de Ex-alunos” para todos os ex-alunos, cobrindo temas profissionais, humanísticos, cristãos e 
salesianos).

•  Promoção dos Jex -  Jovens ex-alunos: estamos convencidos da necessidade de dar aos jovens um papel de 
liderança em nossa Associação e envolver um maior número de jovens em nossas atividades, promovendo a 
“escola de líderes”, voluntariado, colocação profissional e outras iniciativas concretas voltadas aos jovens.

•  Financiamento e Arrecadação de fundos: pretendemos desenvolver uma sólida estratégia financeira para 
consolidar e aumentar o número de recursos financeiros, tal como a “Business Platform”, a fim de aumentar 
o nosso compromisso social em vários projetos.

• Suporte Familiar: acreditamos na importância das famílias e queremos incluí-las em nosso movimento.

• Família Salesiana: queremos aumentar nosso compromisso com a Família Salesiana e oferecer a nossa 
competência profissional para iniciar projetos que interfiram nos desafios correntes de nossa sociedade: 
imigração, falta de emprego, trabalho infantil e exploração.

• Comunicação e Relações Internacionais: queremos desenvolver uma estratégia de comunicação para 
incrementar tanto a comunicação interna, como externa, utilizando todos os meios de comunicação social 
disponíveis e as novas mídias que temos à disposição.Progetti principali

Projetos emblemáticos

•  Secretariado Permanente: secretarias permanentes no mundo inteiro, incluindo equipes remuneradas que 
irão garantir o trabalho diário das Federações Nacionais e da Confederação Mundial, e cuidar das questões 
técnicas dos projetos e atividades dos ex-alunos.

•  Plataforma de Negócios (“Business Plataform”): união de empreendedores (ex-alunos e amigos de Dom 
Bosco) que tentarão aplicar princípios e ideais cristãos e salesianos no mundo dos negócios.

•  Academia dos Ex-alunos: projeto guarda-chuva que concentra todas as iniciativas de formação e educação 
para os Ex-alunos, adultos e jovens, em diversas áreas: profissional, pessoal, espiritual e salesiana. 

• Serviço de Voluntariado dos Ex-alunos: nova iniciativa que congregará todas as atividades de voluntariado 
organizadas por Ex-alunos, seja em ministérios juvenis ou outras atividades missionárias, no exterior. A 
cooperação com a Congregação Salesiana é crucial para o desenvolvimento apropriado dessas iniciativas.



INTRODUÇÃO
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O movimento dos Ex-alunos de Dom Bosco foi organizado pelos próprios ex-alunos como um prova concreta de 
gratidão por Dom Bosco. Como um grupo da Família Salesiana, não foi institucionalmente fundado por Dom Bosco 
durante a sua vida, todavia, desde o início, foi formado como um grupo particular de pessoas que estavam buscando 
um significado em suas vidas e, através de suas ações, algo que lhes fosse valioso e digno de confiança.

Apesar da falta de um ato de “oração promessa” até a última Assembleia Mundial (V Assembleia - 2015), e devido a 
uma certa dificuldade em definir a nossa identidade em poucas palavras mas, graças ao grande número de associados, 
competência profissional e conhecimento, que podem estar à disposição da sociedade, a Confederação Mundial 
apresenta um grande potencial para fazer deste mundo um lugar melhor. Sendo uma força ativa, os ex-alunos podem 
alcançar dois objetivos importantes:

•  como ex-aluno individualmente – vivendo os ideais de Dom Bosco, pode-se alcançar a nossa meta final,  
que é o paraíso;

•  enquanto grupo/rede de indivíduos – a sociedade e a comunidade em que vivemos podem ser mudadas, 
melhoradas e modificadas pelos ideais de Dom Bosco.

Esse é um potencial forte que existe nesse grupo/comunidade/rede. Cada ex-aluno tem um duplo impacto no que 
concerne a esse mundo. Primeiro, sendo uma boa pessoa e seguindo os princípios de Dom Bosco e, segundo, por sua 
competência pessoal e conhecimento.

Quando essa pessoa coloca sua competência pessoal e conhecimento a serviço de uma boa causa, ela pode fazer 
o bem de muitas formas; pode melhorar a si mesma, às pessoas a sua volta, sua família, sua família estendida, sua 
comunidade e a sociedade em que vive. Ao se criar e organizar muitas pessoas com essas características, o mundo 
pode se tornar um lugar melhor para se viver. Isso é a que uma identidade clara nos leva, e temos alguns elementos 
chaves que iremos promover:

• Disseminação do Estatuto Mundial.

•  Promoção de nossa Oração Promessa.

•  Aprofundamento de nossa Identidade Salesiana (Dom Bosco, Sistema Preventivo, atitude pastoral etc).

•  Promoção da Dignidade da Pessoa Humana e da Doutrina Social da Igreja.

Tornando real esse potencial que há entre os ex-alunos, é importante organizar um bom e apropriado sistema, 
estrutura e projetos que possam tornar isso possível. Os ex-alunos devem ser melhor organizados, conhecerem-se 
mutuamente, e terem a possibilidade de interagir entre si, em cada área de suas vidas.

Por essa razão, a Confederação Mundial começará a colocar em prática o programa que fará isso se tornar possível. 
As 7 metas do programa refletem os objetivos a serem alcançados. Mas já que cada ex-aluno tem que dividir seu 
tempo entre sua família, seu trabalho e sua dedicação a Deus, é muito difícil encontrar tempo suficiente para dedicar 
à realização do desenvolvimento deste programa. 

Desta forma, a Confederação Mundial deve ser institucionalizada e profissionalizada; em outras palavras, uma estrutura 
sustentável tem que ser organizada. Isso significa que em cada país nós precisamos estabelecer um secretariado fixo, 
onde funcionários, em tempo integral, se dedicarão apenas ao movimento dos Ex-Alunos. Isso trará mais benefícios. 
Sempre haverá pessoas prontas para responder às necessidades dos ex-alunos e as tarefas serão realizadas em nível 
profissional.

Graças a isso, a liderança do Ex-alunos terá tempo para a traçar estratégias e as tarefas operacionais que serão 
desenvolvidas pelos secretariados.

A segunda parte da profissionalização e institucionalização será o desenvolvimento da Plataforma de Negócios/
Business Platform em cada país onde estão os ex-alunos. A Plataforma de Negócios/Business Platform irá congregar 
ex-alunos empreendedores em nível nacional e internacional e, se tudo der certo, promoverá negócios com 
pessoas que partilham os mesmos valores e comunicando com o movimento dos ex-alunos a fim de possibilitar o 
encaminhamento de doações em ações e projetos bem desenvolvidos.
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Por último mas não menos importante, graças ao estabelecimento de um secretariado fixo, a rede mundial de pessoas 
saberá mais sobre as atividades dos ex-alunos, pois tais secretariados serão responsáveis por gerenciar a lista de 
membros por seus nomes e endereços eletrônicos, e também por suas competências profissionais. Graças a essas 
listas, muitos grupos de “experts” podem ser organizados não apenas nacionalmente, mas em termos internacionais.

Ao agrupar essas competências e ao organizar várias atividades, como seminários, encontros e workshops iremos 
descobrir que as diversas e incríveis competências que podem ser usadas pelos próprios ex-alunos e pela sociedade 
(por exemplo, fazendo-se uma lista de ex-alunos que são tradutores e intérpretes, um forte grupo linguístico pode ser 
criado, e seus serviços poderão ser usados nas reuniões dos ex-alunos, bem como em outros eventos internacionais 
para toda a Família Salesiana).

Ao criar esse serviço e estabelecendo um grupo organizado que pode ser usado pelos Salesianos e pela Família 
Salesiana, isso poderá aliviá-los de suas responsabilidades gerenciais, e assim poderão dedicar seus tempos ao 
cuidado das almas. Isso também ajudará a melhorar a sociedade que está necessitando da espiritualidade de pessoas 
de boa vontade. O gerenciamento da Família Salesiana irá melhorar, porque será realizado por pessoas que têm uma 
maior expertise.

Acreditamos que nossa identidade e missão são tão importantes e globais que não podem ser consideradas como 
uma temática prioritária, mas acompanham integral e globalmente este documento. Cremos que é importante deixar 
isso claro na introdução deste nosso plano estratégico.

Portanto, o presente plano gira em torno desses pontos e usa o método “ver, julgar e agir”).

Oportuno se torna esclarecer, numa breve síntese, o significado de cada passo desse método, com algumas 
observações:

- VER:  significa tomar conhecimento da realidade, a fim de buscar as causas de seus problemas e/ou demandas, 
sempre com um olhar crítico e despido de preconceitos.

- JULGAR: significa submeter a análise da realidade à Palavra de Deus, a qual está contida na Sagrada Escritura e na 
Tradição (Dei Verbum). Frise-se que esse julgar não significa colocar-se em uma posição de superioridade, mas tão 
somente enxergar a realidade à luz da Revelação.

Ademais, este julgar tem também como base os documentos da Congregação Salesiana, especialmente as três 
cartas da Família Salesiana: carta de comunhão; carta da missão e carta de identidade carismática.

- AGIR: é a ação concreta após a análise da realidade iluminada pela Palavra de Deus e pelos documentos da 
Congregação. Trata-se de um agir com o espírito de comunidade, de colegialidade, respeitando a realidade onde 
se quer atuar. Trata-se de um agir na caridade, sem a prepotência daqueles que pensam sempre saber mais que os 
outros.

No presente plano, o agir, para não ser apenas uma “carta de intenções”, deverá responder a duas questões: “como” 
e “quando”.

Nós também acreditamos que este plano pode se tornar uma boa motivação para o desenvolvimento de planos 
regionais e nacionais, e irá permitir que melhoremos o nosso Movimento desde a menor União Local até a Confederação 
Mundial. Vários instrumentos (manuais, reportagens, apresentações, etc) serão disponibilizados brevemente para 
ajudar em relação a cada prioridade e, certamente/ como é claro, nós desejamos reunir essas melhores práticas em 
futuro próximo.

Temos a esperança que a leitura do nosso Plano Estratégico da Confederação Mundial irá lhe inspirar a tornar-se “sal 
da terra e luz do mundo” como bons cristãos e honestos cidadãos em suas comunidades locais.

Seus em Dom Bosco

Presidência da Confederação Mundial dos Ex-alunos de Dom Bosco 2015-2021.



I.: CRESCIMENTO & ESTRUTURA SUSTENTÁVEL

Na última Assembleia Mundial, tivemos a oportunidade de partilhar juntos a situação real da Confederação Mundial, 
bem como as fraquezas e pontos fortes das Federações Nacionais. Por isso, o novo grupo da Presidência Mundial 
estabeleceu como uma prioridade chave o reforço das estruturas em todos os níveis – local, provincial, nacional e 
mundial. Iremos focar na reanimação da Associação em si mesma, mas também, dentro da Família Salesiana, tornar-
se “sal da terra e luz do mundo”. Para que isso seja significativo, a modernização das estruturas e a renovação da 
liderança da Associação são cruciais.

1. Revisar o secretariado da Confederação Mundial.
2. Apoiar o estabelecimento de secretariados nacionais permanentes em cada país. 
3. Apoiar o estabelecimento de uma plataforma de negócios/business platform em cada país.
4. Reiniciar as federações não ativas.
5. Lançar o projeto “Ex-alunos na África”.
6. Lançar novas federações de ex-alunos.
7. Acompanhar as Federações Nacionais na direção de um planejamento estratégico.
8. Criar grupos jex (jovem ex-aluno) e representantes em cada Federação.
9. Disseminar pelo mundo inteiro o novo estatuto nas principais línguas.
10. Organizar encontros regionais e entre Presidentes Nacionais a cada dois anos.
11. Desenvolver uma campanha de recrutamento para aumentar os número de associados em  

nível local e nacional.
12. Manter congressos regionais a cada 4 anos.
13. Organizar a VI Assembleia Mundial em 2021.
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EFEITOS SOBRE OS BENEFICIÁRIOS/GRUPOS ALVOS

EX-ALUNOS

Nova visão da Confederação 
Mundial, nova dimensão de 
cooperação interna e externa.

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL

Forte sviluppo e nuova struttura, 
nuovi progetti e sfide.

FAMÍLIA SALESIANA

Nuovo approccio alla Consulta, 
nuove idee per uno sviluppo più 
comunitario. 

ATIVIDADES

aumentar o número de membrosDESTAQUES/PALAVRAS-CHAVE novos países

criar uma rede/network congressos regionais coordenar encontros projeto África

fortalecer a estrutura visão global manuais guias novo estatuto

secretariados permanentes
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ENCONTROS REGIONAIS DE PRESIDENTES E DELEGADOS

Encontros de Presidentes e Delegados, coordenados regionalmente têm demonstrado uma grande eficiência nos 
lugares onde têm ocorrido. A Confederação Mundial irá aumentar o seu compromisso para com as diferentes regiões 
para organizar essas reuniões, pelo menos a cada dois anos, a fim de proporcionar a formação de líderes, coordenação 
entre Federações e iniciar novos projetos trans-nacionais.

RESULTADOS ESPERADOS • Ao menos um encontro a cada quatro anos nas quatro regiões do 
mundo.

• Estáveis e consistentes programas desses encontros (formação, 
coordenação, avaliação).

• Dobrar a participação das Federações Nacionais nesses encontros.
• Papel principal dos Conselheiros Regionais coordenando e animando 

essas reuniões.

SECRETARIADOS PERMANENTES

Secretariados permanentes (funcionários trabalhando exclusivamente para a Associação) irão aprimorar a capacidade 
operacional das Federações Nacionais que fizerem esse investimento. A Confederação Mundial começará a trabalhar 
para instituir um secretariado permanente para servir as Federações Nacionais, e providenciar medidas concretas 
para apoiar as Federações Nacionais a fim de que iniciem seus próprios secretariados permanentes:

RESULTADOS ESPERADOS • Secretariado Permanente da Confederação Mundial trabalhando em 
várias regiões.

• Definição clara da descrição do trabalho do Secretariado Permanente.
• Alcançar que 50% das Federações Nacionais tenham um Secretariado 

Permanente.
• Coordenação e formação conjunta dos secretariados permanentes 

Mundial e Nacional 

PLATAFORMA DE NEGÓCIOS/BUSINESS PLATFORM (EM ÂMBITO NACIONAL)

Plataformas de negócios têm se mostrado um modelo de sucesso para ter um impacto positivo na sociedade e uma 
abordagem mais ética para os negócios nos países onde estão sendo implementadas por ex-alunos. Ainda mais, elas 
ajudam a construir estruturas sustentáveis   na Federação que introduziu a Plataforma de Negócios. A Confederação 
Mundial irá iniciar várias ações para ajudar as Federações Nacionais iniciarem suas plataformas de negócios com os 
padrões de qualidade exigidos.

RESULTADOS ESPERADOS • Criação de 20 plataformas de negócios nacionais no período 2015-2021.
• Estabelecimento de códigos de ética e procedimentos claros para as 

plataformas de negócios em âmbito nacional.
• Aumentar a ligação entre empresários e Federações Nacionais. 
• Desenvolvimento de projetos internacionais entre Plataformas de 

Negócios Nacionais e Federações Nacionais, coordenados pela 
Confederação Mundial.

EX-ALUNOS NA ÁFRICA

O Projeto Ex-alunos na África visa iniciar um projeto amplo de criação e apoio a Ex-Alunos africanos e suas estruturas, 
em colaboração com o Conselheiro Regional para a África e Madagáscar e as Inspetorias Salesianas. Vamos começar 
com reuniões de coordenação e com a nomeação de delegados nacionais ou regionais, a fim trabalhar conjuntamnete 
com as comunidades locais

RESULTADOS ESPERADOS • Estabelecimento de pelo menos 10 Federações Nacionais até 2021 .
• Nomeação dos 2 Conselheiros regionais para a África.
• Delegados salesianos com poderes para acompanhar Ex-Alunos, Uniões 

Locais e Federações.
• Presidências nacionais receberão treinamento para liderar e gerir a 

Associação.
• Promover a colocação de voluntários dentro de projetos sociais e 

pastorais de ex-alunos africanos.



II.: FORMAÇÃO E TREINAMENTO

A formação e o treinamento são cruciais para qualquer organização que queira se desenvolver. A Confederação 
Mundial se preocupa com a melhoria constante da Associação e de seus membros, através de programas de 
aprendizagem ao longo da vida . O nosso objetivo é reforçar e garantir a continuidade da formação em nível mundial, 
regional e local. O programa de formação será bem estruturado e equilibrado entre a vida profissional e a  espiritual. 
Nosso objetivo é promover atividades de formação durante cada encontro como uma parte da Academia Exallievi / 
Academia dos Ex-alunos.

1. Criar o projeto “projeto guarda-chuva” “ Exallievi Academy/Academias dos Ex-alunos” 
 a. Plataforma on line de formação 
 b. Biblioteca de palestras e vídeos 
 c. Formação pessoal durante nossas atividades.

2. Formação salesiana específica - Dom Bosco, Estatuto Mundial, Estréia.
3. Expandir o projeto Escola de Líderes.
4. Implementar o projeto Escola da Vida.
5. Desenvolver projetos T -VET ( treinamentos técnico, vocacional e educacional).
6. Organizar retiros espirituais - exercícios espirituais .
7. Organizar formação no Ensino Social da Igreja .
8. Organizar formação específica para os delegados .
9. Organizar treinamentos para os membros das plataformas de negócios .
10. Organizar cursos de formação para presidências recém-nomeadas.
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EFEITOS SOBRE OS BENEFICIÁRIOS/GRUPOS ALVOS

EX-ALUNOS

Novas possibilidades para o 
desenvolvimento pessoal, melhoria 
do conhecimento e know-how.

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL

Membros mais instruídos e melhor 
formados; melhorar o modelo de 
formação. 

FAMÍLIA SALESIANA 

Envolvimento de outros grupos, 
tais como professores; exemplo 
concreto da comunhão dentro dos 
grupos.

ATIVIDADES

reforçar a identidade dos ex-alunosDESTAQUES/PALAVRAS-CHAVE projetos T-VET

formação Academia dos Ex-alunos/Exallievi Academy acompanhamento

treinamento profissional crescimento espiritual dos ex-alunos retiros espirituais

exercícios espirituais
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ACADEMIA DOS EX-ALUNOS / EXALLIEVI ACADEMY

Exallievi Academy é o projeto guarda-chuva que vai reunir todas as atividades de formação e teinamento abrangidas 
pela Confederação Mundial e, se desejado, irá também incluir a formação liderada pelas Federações Nacionais. 
Dentro da Academia dos Ex-alunos, queremos coordenar várias atividades de formação realizadas em outros setores:  
ex-alunos, membros da plataforma de negócios, família, GEX, etc, para que possamos ter uma abordagem holística. 
Isso significa a criação de uma plataforma on-line de treinamento, biblioteca de palestras e vídeos e incluir qualquer 
atividade de formação organizada pelos ex-alunos no âmbito desta iniciativa .

RESULTADOS ESPERADOS • Coordenação entre todas as iniciativas de formação e educação 
realizadas.

• Estruturas on-line e imagem comum  (marca) para todos os projetos  
de educação .

• Biblioteca atingindo 50 vídeos e palestras.
• 10.000 ex-alunos participando da Exallievi Academy.

ESCOLA DA VIDA

Escola da Vida é um projeto bem-sucedido em algumas Federações em que ex-alunos disponibilizam palestras 
vocacionais e profissionais nas casas salesianas a fim de orientar os jovens na tomada de suas decisões sobre o 
futuro. A Confederação Mundial quer promover e difundir essa experiência em outras Federações Nacionais, dando-
lhe uma identidade corporativa, para que se torne mais conhecida em todas as Inspetorias Salesianas (e também 
outras instituições de ensino não salesianas).

RESULTADOS ESPERADOS • Escola da Vida implementada em 20 Federações Nacionais.
• Escola da Vida incluída no Exallievi Academy/Academia dos Ex-alunos. 
• A marca Escola da Vida com uma imagem corporativa.
• Escola da Vida atingindo 1000 ex-alunos em todo o mundo

FORMAÇÃO PARA PRESIDÊNCIAS RECÉM-ELEITAS

Líderes ao nível nacional e local não possuem necessariamente as habilidades e competências para liderar uma 
Associação de Ex-Alunos quando eles começam seu mandato. A Confederação Mundial pretende estabelecer vários 
manuais e cursos de formação para ajudar os membros que assumem responsabilidades dentro da Associação, a fim 
de melhorar a forma como conduzem as Uniões Locais e Federações Nacionais.

ATIVIDADES ESPIRITUAIS 

A espiritualidade é uma parte extremamente importante do nosso Movimento. Normalmente liderada por delegados 
SDB, a Associação organiza atividades espirituais para ex-alunos, como exercícios espirituais e retiros, procissões 
e outras manifestações religiosas. A Confederação Mundial quer apoiar as Federações Nacionais na organização e 
divulgação dessas iniciativas, a começar pela Presidência Mundial.

RESULTADOS ESPERADOS • Retiro anual para a Presidência Mundial (durante a Reunião da 
Presidência).

• Conseguir que 50% dos ex-alunos participem de um retiro anual 
organizado pelas Presidências Nacionais durante uma de suas reuniões. 

• Promoção de atividades espirituais: procissões, peregrinações, em 
cooperação com a Família Salesiana (coleção de todas as manifestações 
religiosas organizadas pelos ex-alunos em todo o mundo). 

• Criação de um setor específico de Espiritualidade Salesiana e Doutrina 
Social da Igreja na Academia dos Ex-alunos .



III.: JEX - JOVENS EX-ALUNOS

Os jovens são o presente e o futuro de todo movimento forte. Ex-alunos, como membros da Família Salesiana, são 
estimulados por Dom Bosco para trabalhar para o crescimento e salvação dos jovens, especialmente aqueles mais 
necessitados. Por isso, queremos reforçar os JEX como protagonistas da renovação da Associação e entregar em 
suas mãos a liderança da Associação, em determinadas áreas.

1. Escola de Líderes.
2. Serviço Voluntário por parte dos ex-alunos (ministérios jovens e experiências missionárias).
3. Oferecer experiências “fortes” (fins de semana, Caminho de Santiago, etc ...).
4. Atividades desportivas. 
5. Start-ups para os jovens. 
6. Programas de empreendedorismo social. 
7. Colocação de trabalho através de plataformas de negócio.
8. Atividades culturais. 
9. Acompanhamento dos grupos JEX.
10. Criação da equipe JEX na Confederação Mundial. 
11. Campanha de recrutamento de membros.
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EFEITOS SOBRE OS BENEFICIÁRIOS/GRUPOS ALVOS

EX-ALUNOS

Aumento do número de membros, 
novos desafios por parte da 
geração mais jovem.

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL

Cumprindo uma das metas 
principais, novas e revolucionárias 
ideias.

FAMÍLIA SALESIANA 

Novas vocações, melhoria do 
principal objetivo de cuidar dos 
jovens.

ATIVIDADES

futuroDESTAQUES / PALAVRAS-CHAVE colocação de trabalho

start-up esporte crescimento pessoal novos membros

protagonista liderança

equipe GEX escola de líderes

compromisso

educação

GEX no ministério de jovens serviço voluntário



EXEMPLOS DE PROJETOS
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ESCOLA DE LÍDERES 

Escola de Líderes é uma experiência bem sucedida em algumas regiões como a América Central, América do Sul , 
Europa e Timor Leste, mas que ainda não alcançou uma dimensão mundial . A Confederação Mundial quer coordenar 
os programas, métodos e calendários de todas as Escolas de Líderes, dando a liderança para os conselheiros JEX de 
cada território .

RESULTADOS ESPERADOS • Programa  e métodos seguidos por todas as Escolas de Líderes 
padronizados em 80%  do seu conteúdo (20% adaptada às realidades 
nacionais / regionais).

• Dobrar o número de Escolas de Líderes até 2021 (com enfoque especial 
na Ásia e América).

• Alcançar 2000 JEX até 2021 com programas em Escola de Líderes.

SERVIÇO DE VOLUNTARIADO DOS EX-ALUNOS (SVE)

Identidade e missão não podem ser separados. A identidade de Ex-alunos nos leva a serviço de nossa vocação 
laical com competência profissional. A Confederação Mundial quer promover o serviço voluntário, tanto o trabalho 
missionário e pastoral  (em seu lugar local), para todos os ex-alunos, mas especialmente para JEX. Portanto, queremos 
organizar possibilidades de serviço voluntário, oferecendo treinamento correspondente e suporte para ter acesso ao 
apoio financeiro de fundos públicos.

RESULTADOS ESPERADOS • SVE implementado em 30 Federações (em nível local e nacional) até 
2017

• Primeira experiência de SVE missionária implementada até 2017.
• Cooperação com o Ministério da Juventude e Departamento de Missões 

para formação e desenvolvimento destas atividades (nível mundial e 
nacional).

• 2000 Ex-Alunos envolvidos em nível nacional e 200 envolvidos 
internacionalmente até 2021.

• Projetos, tanto em nível nacional como internacional, financiados com 
subsídios públicos.

ESPERIENZE FORTI (WEEKEND FORMATIVI, CAMMINO DI SANTIAGO, ETC.)   

Experiências significativas (ou “ fortes “) provaram ser um meio eficaz de envolver os jovens no Movimento de 
Dom Bosco. Como Ex-Alunos comprometidos , temos sido parte deles e queremos que essas experiências sejam 
promovidas nas diferentes regiões . Acreditamos que os JEX podem liderar essas iniciativas, como um serviço aos 
seus irmãos e irmãs  mais velhos na Associação.

RESULTADOS ESPERADOS • Confederação Mundial organizar uma experiência significativa por ano.
•  20 experiências nacionais realizadas até 2021 .
• Participação de outros representantes do Movimento Juvenil Salesiano 

nessas    atividades e em outras atividades dos Ex-Alunos .
• JEX levando esta iniciativa para toda a Associação (em nível mundial e 

nacional).

ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL - COMO SE TORNAR UM EMPREENDEDOR

Ser um cidadão honesto e ter acesso a um emprego decente é um dos nossos elementos chave. Construir o seu 
próprio projeto / empresa é um dos caminhos e algumas organizações salesianas, como DBYN já estão trabalhando 
para promover o empreendedorismo social. Plataformas de negócios e Ex-Alunos individualmente, coordenados pela 
Confederação Mundial, vão oferecer treinamento e apoio para que os jovens possam tomar iniciativas e promover os 
princípios de Direitos Humanos e Dignidade da Pessoa Humana.

RESULTADOS ESPERADOS • Cursos de formação de Empreendedorismo Social em várias regiões.
• 50 % das Plataformas de Negócio / Federações Nacionais envolvidos 

neste programa .
• 50 JEX tendo iniciado os seus projectos / empresas até 2021 .
• 100 ex-alunos empreendedores envolvidos na orientação de 

empresários JEX .



IV.: FINANCIAMENTO & CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A Confederação Mundial dos Ex-Alunos foi pensada por Dom Bosco como uma sociedade de ajuda mútua. Este 
objetivo deve ser implementado tanto dentro da Associação como fora, a fim de ajudar os nossos irmãos e irmãs que 
estão em necessidade. Portanto, a Confederação Mundial quer trabalhar arduamente na consolidação do sistema de 
taxa associativa, mas identificando especialmente novas fontes de financiamento. Queremos sublinhar o envolvimento 
dos membros das plataformas de negócio através de contribuições e um melhor acesso ao financiamento público. 
Isso requer uma Confederação Mundial profissional e legalmente reconhecida.

1. Uniformização do sistema de taxa associativa.
2. Associados “de ouro” ( Alba d’Oro ).
3. Projetos de parceria com grandes empresas e terceiros.
4. Projetos financiados pela União Europeia (para atividades sociais, culturais, educacionais e atividades em rede).
5. Fundo social - captação de doadores para campanhas específicas (doações de Natal) .
6. Parceria com cartões de fidelidade .
7. Atualização dos procedimentos de tesouraria (contabilidade transparente, orçamento das atividades  

com antecedência).
8. Nomeação de um auditor interno.
9. Criação do grupo de peritos em Financiamento e Finanças.
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EFEITOS SOBRE OS BENEFICIÁRIOS/GRUPOS ALVOS

EX-ALUNOS

Novos modelos de cooperação, 
aumento de associados.

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL

Abertura para o novo tipo de 
membros, novas oportunidades 
financeiras.

FAMÍLIA SALESIANA

Novos modelos de comunhão entre 
os grupos, abordagem diferente 
para o modelo de financiamento 
da Família Salesiana.

ATIVIDADES

transparênciaDESTAQUES/PALAVRAS-CHAVE

Plataforma de Negócios orçamento campanhas

doadoresfinanciamento público

parcerias auditor



EXEMPLOS DE PROJETOS
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PLATAFORMA DE NEGÓCIOS/BUSINESS PLATFORM (EM TODO O MUNDO)

Algumas Federações Nacionais têm estabelecido com êxito as suas plataformas de negócios / clubes. A Confederação 
Mundial acredita no potencial de ter uma plataforma mundial de negócios, que irá coordenar e fortalecer as 
plataformas nacionais existentes, bem como as novas que sejam instituídas no período 2015-2021.

RESULTADOS ESPERADOS • Regras e regulamentos da Plataforma Empresarial Mundial 
estabelecidos até 2017.

• Código de Ética e regras de negociação específicas estabelecidas até 
2017.

• 20 Federações Nacionais envolvidas até 2021 .
• 1000 empresários ex-alunos envolvidos até 2021.

CUMPRIMENTOS DE NATAL  

Após o apelo do Reitor-mor Emérito, Pe. Pascual Chávez, para maior ajuda mútua, a Confederação Mundial começou 
a levantar fundos com os já tradicionais cumprimentos de Natal. A Presidência Mundial pretende expandir essa 
tradição fora das fronteiras da Itália, e financiar um maior número de projetos dentro do período de 2015 - 2021.  
O primeiro exemplo deste novo mandato é recolher fundos para ajudar nossos irmãos e irmãs da Síria.

RESULTADOS ESPERADOS • Ex-alunos de 20 países contribuindo para o nosso fundo social/
solidariedade.

• Organizar um pedido oficial de projetos com padrões de qualidade até 
2016 .

• Financiamento de 2 projetos por ano a partir de 2017 .
• Garantir prestação de contas e transparência no recolhimento e 

distribuição de fundos.

PARCERIA COM EMPRESAS

A Confederação Mundial já estabeleceu parcerias com empresas como a Schneider Electric, a fim de promover novos 
projetos ou obter fundos para projetos existentes. A Confederação Mundial acredita nas possibilidades mais amplas 
que isso poderá trazer ao nosso movimento, se feito com competência profissional e abraçando os nossos valores. A 
Confederação Mundial pretende também ajudar as Federações Nacionais a trabalhar de forma semelhante em nível 
nacional. 

RESULTADOS ESPERADOS • Modelo de acordo de parceria desenvolvido em 2016 (Código de Ética).
• 10 acordos de parceria de sucesso até 2021.
• 20 Federações Nacionais terem assinado parceria com empresas.

ATUALIZAÇÃO DA TESOURARIA

A Confederação Mundial irá realizar uma completa atualização de sua gestão financeira. Desta maneira, o Tesoureiro 
Confederal vai levar a cabo uma atualização geral de todos os procedimentos financeiros. A Presidência Mundial 
acredita que isso pode ser extremamente útil para todas as Federações Nacionais, a fim de que possam também 
melhorar os seus procedimentos e, assim, contribuir substancialmente para aumentar o número e a quantidade de 
fontes de financiamento que sustentam a Confederação Mundial (taxas associativas, doações, fundos públicos, etc).

RESULTADOS ESPERADOS • Grupo de Finanças e Captação de Recursos em operação até 2016.
• Sistema de taxação funcionando corretamente até 2016.
• Estabelecimento de procedimentos financeiros para todos os processos 

da Confederação  Mundial.
• Novos tipos de contribuições alcançados (Alba d’ Oro, cartões de 

fidelidade, etc).
• 100 % dos eventos da Confederação Mundial sendo não deficitários.



V.: SUPORTE FAMILIAR

A visão antropológica da família era sempre (com pequenas exceções que não devem ser esquecidas) com base na 
união de um homem e uma mulher. Gostaríamos de estudar em profundidade: o que é família hoje a partir de uma 
visão antropológica, e examinar as necessidades, os direitos e os deveres de uma família.

O nosso ponto de partida sobre este tema pode ser facilitado pela conclusão do Sínodo dos Bispos, dando-lhe uma 
forte visão salesiana. Para fazer isso, vamos coordenar, junto com a Pastoral Familiar, dentro do Departamento de 
Pastoral Juvenil, procurando aprofundar a influência de Mamãe Margarida na obra de Dom Bosco e também levar em 
conta as palavras do Reitor-mor em “Don Bosco Today” sobre a família :

• A família tem um papel central como um sinal eficaz da presença de Deus, santuário de amor e de vida, 
escola de amor, escola de comunhão, escola de relacionamento, lugar privilegiado onde você aprende a 
construir relacionamentos significativos que ajudam o desenvolvimento da pessoa. A família é a primeira 
escola de humanidade e, portanto, deve ser considerada insubstituível.

• Admitir as tensões indiscutíveis na sociedade para reconhecer a dignidade da “família” em diferentes 
uniões afetivas: uniões homossexuais, seja de homens ou mulheres, múltiplos casamentos (com um 
retorno à poligamia e à poliandria, existentes em algumas civilizações).

1. Observatório de Bioética (pela Confederação Mundial).
2. Observatórios Nacionais de Bioética .
3. Pesquisa sobre os direitos da família e deveres (por áreas geográficas).
4. Participação em eventos da Pastoral Juvenil Salesiana envolvendo a Pastoral Familiar.
5. Consultas/Diálogos estruturados sobre família .
6. Fórum Mundial da Famílias dos Ex-alunos de Dom Bosco em 2018-2019 .
7. Desenvolver atividades para famílias dos Ex-Alunos em nível regional, nacional e local.
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EFEITOS SOBRE OS BENEFICIÁRIOS/GRUPOS ALVOS

EX-ALUNOS

Envolvimento pessoal mais forte, 
procurando evangelizar as pessoas 
mais próximas.

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL

Relações mais harmonizadas, 
membros mais fortes e felizes.

FAMÍLIA SALESIANA

Facilitação da implementação da 
Pastoral Familiar, novas ideias para 
a estrutura.

ATIVIDADES

FamíliaDESTAQUES/PALAVRAS-CHAVE

Casamento Pastoral Familiar Observatório

Bioéticadireitos e deveres

Fórum da Família



EXEMPLOS DE PROJETOS
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OBSERVATÓRIOS DE BIOÉTICA 

Seguindo o exemplo da Federação Italiana, a Confederação Mundial gostaria de iniciar um Observatório de Bioética 
que pudesse trazer a opinião de vários especialistas para todas as Federações Nacionais sobre temas atuais: 
sexualidade, sexo e gênero, família, uniões afetivas, casamento, etc.  A Confederação Mundial iria encorajar e apoiar 
as Federações Nacionais a realizar iniciativas semelhantes e ajudá-los a encontrar especialistas.

RESULTADOS ESPERADOS • Observatório de Bioética publicado até 2016.
• 10 Observatórios Nacionais de Bioética publicados até 2021.
• Peritos externos envolvidos no Observatório de Bioética .

ATIVIDADES EM FAMÍLIA 

Algumas Federações Nacionais já começaram, com sucesso, atividades envolvendo as famílias dos ex-alunos.  
A Confederação Mundial quer mostrar essas melhores práticas e expandi-las para algumas atividades em nível 
regional e nacional: envolvimento das famílias em Congressos e Assembleias, fins de semana /retiros para a família 
e, por que não, deixando um espaço concreto para que elas desenvolvam seus próprios projetos ou ideias nas áreas 
social, cultural, econômica ou eclesial.

RESULTADOS ESPERADOS • Mínimo de 2 Congressos Regionais incluindo as famílias.
• 20 Federações Nacionais tendo atividades que envolvam as famílias até 

2021.
• 10 novos projetos liderados por famílias de ex-alunos.
• Envolvimento em atividades famiiares em âmbito diocesano.

PESQUISA SOBRE DIREITOS E DEVERES DA FAMÍLIA 

Dada a importância da família para os ex-alunos como indivíduos, e, de modo geral para a Confederação Mundial,  
vamos realizar uma pesquisa profunda por Região, a fim de recolher dados sobre direitos da família, tais como: 
condições priveligiadas oferecidas pelo Estado em relação aos incentivos para famílias, e deveres da família, bem 
como para garantir adequados cuidados e assistência à saúde das crianças.

RESULTADOS ESPERADOS • Pesquisa desenvolvida pelo menos em 75% das Federações Nacionais 
até 2017 .

• Campanha de Direitos e Deveres da família .

FÓRUM DA FAMÍLIA 

Na sequência das atividades previstas desenvolvidas pelo departamento de Pastoral Juvenil em 2016 e 2017, em 
matéria de Pastoral Familiar, a Confederação Mundial gostaria de cooperar sobre o tema a partir da conclusão 
da pesquisa e das reuniões realizadas. Para  fazê-lo, gostaríamos de organizar um Fórum Mundial da Família em  
2018 - 2019, elaborado em nível nacional, com “consultas do diálogo estruturado “ (Conferências ), cujas conclusões 
seriam o “ Instrumentum Laboris “ para o Congresso final.

RESULTADOS ESPERADOS • 30 Consultas Nacionais organizadas durante 2016-2018 (incluindo 
pesquisa anterior).

• Presença significativa em todas as reuniões do Departamento de 
Pastoral Juvenil na Pastoral da  Família.

• Conclusões transmitidas a 90% das Federações Nacionais .
• Atividades de pastoral familiar desenvolvidas em 10 Federações 

Nacionais .



VI.: FAMÍLIA SALESIANA

A Confederação Mundial tem orgulho de fazer parte da Família Salesiana. Seguindo o incentivo do Reitor-mor 
sobre a comunhão dentro da Família Salesiana, os Ex-alunos querem participar ativamente nas atividades comuns, 
promover a oração promessa do ex-aluno e, especialmente, trabalhar em estreita cooperação com outros grupos da 
Família Salesiana (com especial atenção para com os ex-alunos das FMA-Filhas de Maria Auxiliadora) em projetos 
específicos para os jovens, especialmente os mais necessitados.

1. Divulgação da Oração - Promessa (cerimônia de iniciação/posse na Associação, em todas os níveis e reuniões).
2. Estudo da Carta da Identidade Carísmatica da Família Salesiana.
3. Participação ativa na Consulta da Família Salesiana em todos os níveis (mundial, nacional, provincial/

inspetorial, local).
4. Difusão de Estatuto Mundial entre os grupos da Família Salesiana.
5. Divulgação da Estreia do Reitor-mor (mensagem de início de ano do Reitor-mor).
6. Participação ativa nos dias de Espiritualidade da Família Salesiana em nível mundial e nacional.
7. Iniciar projeto de cooperação com os departamentos da Congregação Salesiana (por exemplo,  Juventude  

e Missões ).
8. Melhor coordenação em atividades de defesa dos direitos humanos (SDB, FMA, SSCC, DBN, DBYN, DBI ... ) .
9. Desenvolver novas ideias de projetos com outros grupos da Família Salesiana para enfrentar os desafios  

sociais atuais .
10. Melhorar a cooperação com os Ex-alunos das Filhas de Maria Auxiliadora (reuniões bilaterais, projetos  

comuns, sinergias em esferas públicas, etc).
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EFEITOS SOBRE OS BENEFICIÁRIOS/GRUPOS ALVOS

EX-ALUNOS

Testemunhar a lógica da Família 
Salesiana na vida cotidiana, e 
melhoria das  relações com os 
Salesianos de Dom Bosco.

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL

Melhorar a visão sobre os  
ex-alunos, e a implementação do 
real carisma salesiano.

FAMÍLIA SALESIANA 

Novos meios de comunhão, maior 
envolvimento dos leigos.

ATIVIDADES

ComunhãoDESTAQUES/PALAVRAS-CHAVE

coordenação cooperação dias de espiritualidade

identidadeoração - promessa

consulta

projetos comuns estreia



EXEMPLOS DE PROJETOS
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ORAÇÃO - PROMESSA

A Oração - Promessa de ex-aluno é uma das mudanças mais significativas em nosso Estatuto Mundial. A intenção 
principal é promover o compromisso público de cada ex-aluno, no Mundo, com a nossa Associação, com a Família 
Salesiana, e para sermos bons cristãos e honestos cidadãos em nossa sociedade, a fim de nos tornarmos “sal da terra 
e luz do  mundo”.

RESULTADOS ESPERADOS • A proclamação da Oração- Promessa sempre que um novo ex-aluno 
entre numa União Local.

• Oração-promessa proclamada em cada reunião, congresso ou 
atividade.

• Ex-Alunos proclamando a Oração-Promessa em suas vidas cotidianas.
• Difusão da Oração - Promessa.

NOVOS PROJECTOS COMUNS 

Acreditamos que ex-alunos podem se tornar a unidade de serviço e gestão na Família Salesiana, oferecendo nossas 
habilidades profissionais .

CONSULTA DA FAMÍLIA SALESIANA 

A Consulta da Família Salesiana é um instrumento de comunhão dentro da nossa família carismática, que ao nível 
mundial e provincial/inspetorial se reúne uma vez por ano para reforçar os nossos princípios e ideais. A Confederação 
Mundial pretende aumentar o seu compromisso com a Família Salesiana, com uma participação significativa, tanto 
em número e qualidade nestas reuniões, e trazer -lhes competência profissional e novos projetos para toda a Família 
Salesiana .

RESULTADOS ESPERADOS • Participação significativa (pelo menos 2 representantes) em cada 
Consulta da Família Salesiana em nível mundial .

• 90% das Federações Nacionais/provinciais/inspetoriais participando 
nas Consultas da Família Salesiana em nível provincial/inspetorial.

• Federação Nacional promovendo a Consulta da Família Salesiana em 
determinada província/inspetoria onde ainda não ocorreu.

• Representação adequada das atividades de ex-alunos em todas as 
Reuniões Consultivas (sejam em nível Mundial ou Provincial ).

DIVULGAÇÃO DA ESTREIA 

A Estreia continua a ser uma das maiores tradições na Família Salesiana, um presente do Reitor-Mor à toda Família 
Salesiana. A Presidência Mundial pretende manter e melhorar, se possível, a divulgação deste dom carismático. 
Portanto, várias iniciativas serão desenvolvidas nos próximos anos para atingir esse objetivo.

RESULTADOS ESPERADOS • Estreia incluída no Plano de Formação Anual da Presidências  
Mundial e Nacionais.

• Materiais de reflexão preparados para todas as Estreias até 2021.
• Promoção de atividades da Estreia desenvolvidas com outros grupos 

de Família Salesiana (tanto em nível nacional como mundial).



VII.: COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES  
EXTERNAS

A missão da Confederação Mundial não pode ser realizada sem bons canais de comunicação. Eles nos ligam com os 
nossos membros, as federações nacionais, e os ex-alunos individualmente. Ela contribui para o crescimento da nossa 
Associação, para que  possamos promover as atividades organizadas por todos. Usaremos novas mídias e redes 
sociais para tornar isso possível .

O Século XXI é a era das relações pessoais. A fim de ser significativa nesta sociedade, a Confederação Mundial 
precisa, para construir uma grande rede de contatos, melhorar as nossas relações externas e maximizar o nosso 
impacto na sociedade e na Igreja.

1. Desenvolver uma estratégia de comunicação (interna e externa ).
2. Lançar novo website (divulgação de projetos, experiências, plataforma de formação on-line).
3. Elaborar um manual de design. 
4. Atualizar e melhorar as redes sociais. 
5. Atualizar e melhorar a base de dados dos Ex-alunos (Federações Nacionais, Uniões locais ).
6. Estabelecer canais de comunicação interna (Presidência Mundial, Conselheiros Regionais com  

as Federações Nacionais, etc).
7. Consolidar e melhorar a newsflash  (equipe de edição). 
8. Conseguir o reconhecimento legal da Confederação Mundial.
9. Aplicativos dos Ex-alunos para celulares.
10. Desenvolver uma estratégia de relações públicas e Advocacia Estratégica. 
11. Elaborar um banco de dados dos Ex-alunos em posições-chave da sociedade. 
12. Reforçar o nosso compromisso em organizações alunos (OMAEC, UNAEC, etc).
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EFEITOS SOBRE OS BENEFICIÁRIOS/GRUPOS ALVOS

EX-ALUNOS

Conhecendo o status real 
da Confederação,  partilhar 
ativamente as boas ideias.

CONFEDERAÇÃO MUNDIAL

Estabelecer relações com terceiros, 
melhor conhecimento e identidade 
dentro e fora da instituição.

FAMÍLIA SALESIANA 

Conhecendo o que acontece entre 
os leigos, melhor focalizar as 
necessidades dos leigos.

ATIVIDADES

www.exallievi.orgDESTAQUES / PALAVRAS-CHAVE

newsflash redes sociais folheto manual de design

banco de dados

plano estratégico

banco de dados institucionalAPP móvel canais de comunicação



EXEMPLOS DE PROJETOS
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Comunicação interna e externa será incluída em nossa futura estratégia de comunicação, a fim de atingir o maior 
número Ex-Alunos do mundo. A comunicação interna é a chave para a animação adequada de Federações Nacionais, 
e a Presidência Mundial visa apoiá-los neste particular. A comunicação externa nos ajudará a nos posicionar na 
Família Salesiana, sociedade e Igreja, bem como aumentar o nosso impacto.

RESULTADOS ESPERADOS • Banco de dados atualizado e detalhado de todos os líderes das 
Federações Nacionais e ex-alunos individualmente até 2016. 

• Folheto Promcional e Plano Estratégico difundidos no prazo de 100 dias 
de mandato. 

• Manual de design, imagem corporativa e endereço de e-mail 
corporativo em 2016. 

• 30 Federações Nacionais desenvolvendo uma estratégia de 
comunicação até 2021.

WEBSITE – www.exallievi.org

Parte crucial da estratégia de comunicação - www.exallievi.org - será o nosso website no futuro muito próximo. 
O objetivo é incluir dentro deste site todas as iniciativas e projetos, tais como plataforma de negócios, Exallievi 
Academy/Academai dos Ex-alunos, serviço voluntário, apoio familiar etc.

NEWSFLASH

A Presidência Mundial quer manter e melhorar essa ferramenta bem sucedida estabelecida pela Presidência anterior, 
organizando uma equipe de edição / tradução; aumentar a qualidade e quantidade de conteúdos e o seu design 
(semelhante a uma revista).  A Presidência Mundial quer também recolher todas as publicações que as Federações 
Nacionais estão atualmente fazendo para que seja reconhecido o grande trabalho de publicação feito por ex-alunos.

RESULTADOS ESPERADOS • Novo design e formato até 2016.
• Avalizar a publicação do Newsflash em 5 línguas 6 vezes por ano.
• Alcançar 10.000 leitores diretos até 2021 .
• Avalização da publicação desenvolvida até 2017.

RELAÇÕES PÚBLICAS – ADVOCACIA ESTRATÉGICA 

Há muitos ex-alunos bem colocados na sociedade e na Igreja. A Presidência Mundial acredita que ajuda mútua 
significa também advogar nas esferas políticas e econômicas para promover a dignidade humana e combater a 
exclusão social. Para alcançar este objetivo é fundamental identificar as principais partes interessadas e desenvolver 
mensagens de apoio nos tópicos em que ex-alunos e Família Salesiana são especialistas .

RESULTADOS ESPERADOS • Mapear Ex-alunos - interessados   em instituições, empresas e outros 
campos.

• 3 campanhas desenvolvidas até 2021 .



CONCLUSÃO

Caros Ex-alunos.

Estamos apresentando nosso plano para os seis próximos anos, até 2021. Vocês são os principais beneficiários deste 
programa e nós o preparamos especialmente para você.

Nós o projetamos, mantendo em mente a incrível riqueza escondida em nossa Associação e em cada um dos 
nossos membros. Nosso principal objetivo, para o próximo período, é o de ser capaz de usar essa riqueza para  
o desenvolvimento de nossos membros, mas também para a Família Salesiana e para a sociedade em que vivemos.

Estamos fazendo isso porque estamos conscientes da mensagem mais importante de Dom Bosco para nós: ser 
santos! Alcançar o céu! É o programa mais importante de nossas vidas -  alcançar o céu. Parece complexo e difícil, 
mas não é. É fácil e simples! Mas temos de ser capazes de imaginar e, para tanto, precisamos de um estilo de vida que 
vai nos levar a ajudar-nos no nosso caminho para o céu. Este modo de vida é simples: Bom cristão e honesto cidadão.

Seja orgulhoso de ser ex-aluno!  
Seja um excepcional ex-aluno de Dom Bosco!


