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DA MIHI ANIMAS....... -    grande ideia; há que se lutar por ela 

 
MENSAGEM DO PRESIDENTE – [Dalpiaz] 
 
Entre os muitos educadores surgidos no sec. XIX, Dom 
Bosco tem um assento especial. Sua visão otimista da 
capacidade que a pessoa tem de se transformar e 
melhorar, o levou a criar uma Sociedade a que deu o 
nome de São Francisco de Sales, cuja referência foi e é a 
educação das crianças, adolescentes e jovens. Não só, 
mas principalmente, eles. Poderia ter escolhido outra 
forma de servir Deus e a Igreja. Escolheu esta: a da 
educação dos jovens. 

Hoje, esta Sociedade está presente em 132 países, 
trabalhando nas mais diversas frentes educacionais e 
promocionais, sendo auxiliada por milhares de 
colaboradores, direta ou indiretamente, que pertencem 
a ela como consagrados ou como pertencentes a algum 
Grupo da Família Salesiana. Esta FAMÍLIA, cuja origem 
está nos Salesianos de Dom Bosco e que tem no Reitor-
Mor a referência da unidade e do carisma, é a 
responsável por levar adiante o projeto carismático de 
Dom Bosco a todos às pessoas e lugares, cristianizados 
ou não. 

Dom Bosco é dessas pessoas que não podem ser 
esquecidas. Fazer referência à data de seu aniversário 
após 205 anos, é mostrar o quanto foi carismático e 
visionário. Lembrá-lo,  significa  que  deve  ser  estudado  

continuamente. Seu conteúdo e sua visão de mundo são 
tão profundos que sempre há aspectos a serem 
descobertos e compreensíveis para o mundo atual. 

Os Ex-Alunos e Ex-Alunas, como frutos do esforço 
educativo dos salesianos, são chamados a fazer a sua 
parte. Seu jeito de ser, seu modo de ver as pessoas e a 
sociedade, sua firmeza de se posicionar contra as 
injustiças, sua participação nas diversas formas de 
organização social ( empresas, sindicatos, agremiações, 
comunidades religiosas....), devem retratar o desafio 
muitas vezes ouvido de seus educadores de “serem bons 
cristãos e honestos cidadãos”. Quando Dom Bosco se 
encontrou com Gastini e seus companheiros e lhes disse 
“ouço falar muito bem sobre aquilo que vocês estão 
fazendo”, não olhava somente a eles, mas a todos os ex-
alunos(as) que veriam, inclusive nós. Enxergar a 
possibilidade de “ser sal da terra e luz do mundo” é 
acreditar no chamado para construir uma sociedade 
melhor. Se todos esperamos por isso, não podemos 
terceirizar a responsabilidade e partir para o trabalho, 
cada um fazendo sua parte; porém, sempre unidos, 
animando-nos mutuamente. 

Que Dom Bosco nos abençoe e nos anime neste 
propósito, sempre. 

 

FIEADB-ISJB [Marcos] 
 
A festa litúrgica de nosso Pai Dom Bosco nos remete às origens do seu trabalho e nos lembra o legado que ele nos 
deixou como seus filhos muito amados: "Sinto que vos amo ainda mais ...". Já não somos tão jovens, mas o ardor 
da espiritualidade salesiana que embasa nosso ser nos acompanha sempre. A grande ideia de Dom Bosco do “da 
mihi animas” molda a nossa mente e provoca o entusiasmo em nossos corações. Amar a Dom Bosco significa 
incorporar a sua ideia e lutar para que ela se firme em cada Ex-Aluna e em cada Ex-Aluno. Como diz o nosso 
presidente Dalpiaz, “somos chamados a fazer a nossa parte”. Não deixemos a ideia de Dom Bosco morrer; que 
consigamos, com a ajuda dele e a proteção dAquela que tudo fez, levar adiante a nossa missão, engajados 
plenamente na grande Família Salesiana, “nos unindo e nos ajudando”. 
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JOINVILLE - SC [Brasilino] 

 
Na manhã do dia 26 de janeiro, em missa presidida pelo padre Natale Vitali, Conselheiro Geral para a região do 
Conesul, tomou posse o 11° inspetor da Inspetoria São Pio X (BPA) para o sexênio 2020-2026, Pe. Gilson Marcos da 
Silva.  
A missa foi celebrada na paróquia Santo Antônio, Joinville/SC, com participação de grande número dos membros 
da família Salesiana, das obras salesianas do sul do Brasil, bem como pelos familiares e amigos do novo inspetor e 
grande número de fiéis. Destaca-se de modo particular a presença dos jovens que participaram do Projeto 
Missionário na cidade de Rio Negro (SC). 
Após a homilia, Pe. Gilson fez a solene profissão de fé, conforme a fórmula aprovada pela Sé Apostólica, seguida da 
assinatura da Ata formalizando assim o início de seu ministério como décimo primeiro inspetor da Inspetoria 
Salesiana São Pio X. 
Ao final da Santa Missa Pe. Asídio agradeceu a todos pela comunhão durante o seu inspetorado e desejou um 
abençoado sexênio ao novo inspetor. 
 

 
 

 

 
MISSÃO 

Colocar os conhecimentos, 
experiências e competências, 
como profissionais leigos, a 
serviço dos Ex-Alunos/Ex-

Alunas, da Família Salesiana e 
da sociedade, a fim de tornar 
realidade o lema: "uni-vos e 

ajudai-vos” 

 
VISÃO 

 
Trabalhar para ajudar os Ex-
Alunos de Dom Bosco a se 

tornarem "sal da terra e luz do 
mundo". 

 

 
VALORES 

- Vida- 
-Liberdade- 
- Verdade- 

-Solidariedade- 
- Fraternidade- 

-Comunhão- 
 


