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“RESSUSCITOU” Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

FIEADB-ISJB - Pará de Minas [Marcos] 

Madrugada. Silêncio sepulcral já no terceiro dia. 

Os guardas dormem. 
Na natureza, na barra do novo dia 

 

o soluço para, 

a tristeza vai embora e o pranto cessa. 
 

Brilha então sorridente o sol da alegria. 

O túmulo se rompe e a pedra rola! 

Eis que garboso, vitorioso, ressurge Jesus! 
 

 
 

 
O maior desafio é aprender a esperar, [Belo Horizonte - Valéria Sobral(adaptado)] 
É aguardar que os acontecimentos se consolidem para que, então, possam acontecer. 
 
Mesmo que a consciência esteja certa de que todas as tarefas foram realizadas com a devida precisão, 
mesmo que se saiba que todo o processo esteja concluído, o desafio da espera é atroz. 
Isso acontece porque não se aprende a calar a mente. 
Os pensamentos insistem em trazer respostas que ainda não estão prontas; querem a qualquer custo 
desvendar mistérios que não existem, porque foram criados pela indisciplina, pela ansiedade exacerbada. 
  
A mente pensante quer agora; o momento, porém, diz:  - é preciso ter calma; é no terceiro dia. 
 
Não se sabe fazer silêncio interior; momentos de introspecção indicam perda de tempo e se esquece que 
a espera amadurece o fruto. 
Mesmo quando, depois de muitas experiências, se descobre que o melhor acontece por último, que 
nenhuma espera é em vão, que o vinho mais nobre é servido ao final da festa, o esperar massacra a alma, 
dilacera o coração. 
 
“Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, 
aguardando-o com paciência, até que receba a primeira e a última chuva.” Tiago 5:7  
Compreenda que o senhor é o resultado do seu processo, o motivo que o colocou em movimento, o seu 
acontecimento esperado.  

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


 

 

 
 
 

 
VITÓRIA – ES [Jurandyr] 
 

Quer conhecer histórias inspiradoras de Ex-Alunas e Ex-Alunos do Cesam? 
A gente tem um montão pra contar! 

 

Sabryna firme da silva, ex-aluna, tem 20 anos, participou do programa 

de aprendizagem do Cesam/ES entre os anos de 2014 e 2016. Ela foi 
aprendiz na empresa Hortigil Hortifruti S/A, onde posteriormente 

ocupou o cargo de Estagiária e hoje exerce a função de Assistente de 
RH. Em um cenário nacional de desemprego, instabilidade e 
precarização das relações trabalhistas, Sabrina comemora o fato de 

estar prestes a completar seis anos na mesma empresa onde teve início 
sua trajetória profissional. Ela nos diz que: “só quem realmente faz parte 

do programa terá o real conhecimento de sua 
importância”.  

 

 
 
Pedro de Miranda Oliveira, 17 anos, é recém egresso do Cesam/ES. Seu 
contrato com o programa de aprendizagem foi concluído em novembro de 
2019, tendo ele permanecido pelo período de dois anos como Aprendiz no 
Banco do Brasil S/A. Atualmente o jovem cursa bacharelado em ciências 
contábeis na Unisales. Ele conta que:“todo período na aprendizagem foi 
marcante, desde a integração até o último mês que fiquei lá”. 
 

 
 

 

 
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- 
 


