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“a vida é presente de Deus, e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele” 

 
TURIM – IT – [PIO] 

“SIAMO A VALDOCCO” 
Um Capítulo de sabor bíblico na sua duração – 7 semanas – para dar uma resposta 
à pergunta: “Que Salesianos para os Jovens de hoje?”. Os Capitulares estarão 
empenhados de modo intenso pelas próximas semanas, até o dia 4 de abril, data 
prevista para o encerramento, num Capítulo – em Valdocco – para dar força à 
vocação e identidade carismática aos discípulos de Dom Bosco. Ainda a palavra 
do P. Vanoli: “Onde se encontra o lugar da nossa origem, ali se acha também o 
lugar da nossa originalidade”. O Capítulo Geral volta a Valdocco depois de 62 anos. 

São 242 os Capitulares, representando as 7 Regiões nas quais se divide a Congregação. São 66 os Países a que 
pertencem por nascimento os Capitulares, os quais por sua missão estão presentes em mais de 130 Nações. 
 

 
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE – [Dalpiaz] 

 
A reunião do CONSELHO NACIONAL acontecerá nos dias 27-28-29 de março de 2020, em São Paulo, na Lapa, nos 
150 anos de vida da Associação Mundial dos Ex-Alunos e Ex-Alunas. 

 
 

FIEADB-ISJB  

A Campanha da Fraternidade em 2020 traz como tema 

“Fraternidade e vida: dom e compromisso” e, como lema, “Viu, 

sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34).   
 

Uma das mais conhecidas frases atribuídas a Dom Bosco afirma que “a 
vida é dom de Deus, e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele”. A 
próxima Campanha da Fraternidade (CF 2020), convocada pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), traz um tema que vai no mesmo 
sentido: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”. A proposta, segundo 
a CNBB, é justamente “conscientizar, à luz da palavra de Deus, para o 
sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de 
mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade 
e no planeta, casa comum”. 

 
 

 
 

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


 

 

SALVADOR – BA – [Daniel] 
A preparação dos alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Salesiano do 
Salvador (Nazaré) para o vestibular ganhou uma ajuda especial. No dia 14/02, os 
Ex-Alunos da turma de 2019, Bruno Bastos, Isaelle Cavalcante, João Pedro Pereira, 
Pablo Luciano e Raquel Paraíso, compartilharam experiências sobre o Terceirão. Por 
meio de um bate-papo, promovido pela orientadora educacional do Ensino Médio, 
Itana Suzart, os ex-alunos deram dicas sobre planejamento e rotina de estudos, 
conciliação entre o ano letivo e os vestibulares e destacaram a importância de 
vivenciar o último ano do período escolar. [por Larissa Ramos] 

 
 

BELO HORIZONTE - MG– [Bernardo] 
 

1º CAMPEONATO DE FUTSAL 
Ex-Alunos e Ex-Alunos Salesianos 2020 
Colégio Salesiano - Belo Horizonte, MG 

 
29 de fevereiro de 2020, 08h - 20 de junho de 2020 13h 

 

 

 
 
 

 

 
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- 
 

https://www.google.com/maps/search/Avenida%20Amazonas,%206825,%20Gameleira,%20Belo%20Horizonte,%20MG,%2030510-000,BRASIL
https://www.google.com/maps/search/Avenida%20Amazonas,%206825,%20Gameleira,%20Belo%20Horizonte,%20MG,%2030510-000,BRASIL

