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“ensinem aos outros jovens o que aprenderam”  -    grande ideia; há que se lutar por ela 

 

FIEADB-ISJB – [Marcos] 

 
Estou eu, nas primeiras horas da manhã, colocando em dia as comunicações via E-mail e ZAP 
quando me deparo com um vídeo de um “youtuber” falando sobre a feliz ideia de STAN LEE, 
criador do Homem Aranha. Entre muitas observações ele comentou que o Editor chefe não 
gostou da ideia de um herói “aranha” [“as pessoas têm medo de aranha”] e ainda por cima 
“adolescente”; e a descartou. Stan saiu frustrado e resolveu publicar a ideia na revista da 

editora que estava, por falta de leitores, sendo editada pela última vez. Era a última mesmo...... Daí a uns 30 dias o 
seu editor chefe, o mesmo que recusara a ideia, entrou na sua sala, todo entusiasmado, elogiando o HOMEM 
ARANHA, que ele gostara muito, que tinha feito o maior sucesso na revista, e outros elogios ... A ideia salvou a 
revista e deu um grande impulso na Editora. 
Dom Bosco teve uma grande ideia, sabemos que por inspiração divina: DA MIHI ANIMAS e deu a vida por ela; e deu 
no que deu. Em 1870 ele teve outra grande ideia; “hoje vocês são poucos [eram 12], mas um dia vocês serão 
milhares; ensinem aos outros jovens o que aprenderam no Oratório; e deu a vida por essa ideia, amando os seus 
ex-alunos; e deu no que deu. 
Somos os continuadores destas grandes ideias. Olhando para o Brasil apenas: somos milhares? ser ex-aluno/ex-
aluna é uma grande ideia? somos capazes de dar a vida por ela? ou vemos dificuldades em tudo?  

Ser de Dom Bosco significa seguir as suas ideias e lutar por elas. 

HAL ELROD, ESCRITOR AMERICANO, SOFREU UM ACIDENTE: FOI ATINGIDO POR UM MOTORISTA BÊBADO. QUEBROU ONZE OSSOS E ESTEVE 

MORTO POR SEIS LONGOS MINUTOS; SOFREU DANOS CEREBRAIS PERMANENTES; OS MÉDICOS DISSERAM QUE JAMAIS VOLTARIA A ANDAR. 
ELROD DESAFIOU A MEDICINA, RESOLVEU LUTAR E CONSEGUIU UM MILAGRE: SE TORNOU EMPREENDEDOR, CORREDOR DE 

ULTRAMARATONA E TEM VÁRIOS LIVROS BEST-SELLERS. SUA FÓRMULA: 

FÉ INABALÁVEL + ESFORÇO EXTRAORDINÁRIO = MILAGRE. 

 

CONSELHO NACIONAL [Dalpiaz] 
 
A reunião  do Conselho Nacional será nos dias 27 – 28 e 29 de março de 2020.  
 

 

MASSARANDUBA – SC [Dácio] 
 
De 3 a 7/fev/2020  a Comunidade Salesiana de 
Massaranduba está na Armação  - Penha - SC. 
No dia 03/02......  surpresa.....!!!!: um grupo da 
Comunidade Paroquial chegou para festejar o 
aniversário do P. Dácio, com direito a presentes, 
bolo e muita alegria... É a vida salesiana, através 
dos diversos grupos da FS em toda a sua pujança.  

 

 

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


 

 

PARÁ DE MINAS - MG – [Marcos] 
 
 
No dia 08 de fevereiro teve início no Oratório Pe. Falcone, de Pará de Minas-MG, 
mais um curso de Auxiliar Administrativo, coordenado pela jovem Paloma, Ex-
Aluna do Oratório, com duração programada para 06 meses. O curso terá a carga 
horária de duas horas semanais, aos sábados. Dezessete jovens do bairro onde se 
situa o Oratório, participam do curso. 
 
 

 
 
Ocorreu também o retorno às atividades do Grupo de Jovens JUCC do Oratório Pe. 
Falcone. Houve a primeira reunião ordinária dos jovens e no final decidiram 
participar da Pastoral Missionária Salesiana, iniciando o período de formação com 
a assessoria do Tirocinante Raymmon. 
 
 
 

 

 

 

 
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- 
 


