
 
 

 

   24 DE JUNHO  –  ANO  2020 – Nº  2012 

“Sinto que vos amo mais ..... depois destes 150 anos, neste século 21 tão conturbado”. 
 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE - Oswaldo Dalpiaz - Presidente da Federação Nacional 

 

 
COMEMORANDO OS 150 ANOS 

 

 

A História já é conhecida. Os personagens também. Porém, o que aconteceu após aquele encontro um 
tanto descontraído e profundamente afetivo, somente os anos e a vida de milhares de Ex-Alunos de 
Dom Bosco poderão contar. 
Era 24 de junho de 1870. Um grupo de jovens, liderados por Carlos Gastini, resolve visitar Dom Bosco 
para saudá-lo, como faziam quando alunos do Oratório de Valdocco, na festa de São João Batista, seu 
padroeiro. Como gesto de gratidão, levaram de presente um jogo de xícaras para café. Surpreso e 
agradecido, Dom Bosco chama aquele pequeno Grupo de Ex-Alunos, dando início a um Movimento que 
hoje está presente nos 134 países onde os Salesianos exercem seu apostolado. 
Não dá para imaginar as inúmeras histórias contatadas por aqueles jovens e perceber o carinho e 
atenção prestados por Dom Bosco a eles. Estava à frente de Dom Bosco, os frutos de seu trabalho, de 
sua dedicação, de seu projeto educativo. Que alegria passou naqueles corações. 
Comemorar 150 anos daquele encontro faz sentido para aqueles que continuam vivendo na sua vida 
familiar, social e profissional, os valores e referências ético-morais apreendidos enquanto estudantes, 
que são os mesmos que estavam presentes no Oratório de Valdocco. O que une o ontem e o hoje é o 
mesmo fio condutor que sustenta um dos projetos educativos mais otimistas na educação: possibilitar 
ao jovem tornar-se “bom cristão e honesto cidadão”. 
Fazendo parte de um dos Grupos da Família Salesiana, a Associação é mundial, está espalhada nos 134 
países onde os Salesianos exercem seu apostolado. Em muitos lugares participa com os Salesianos no 
trabalho educativo-pastoral junto aos jovens. Em outros, mantém obras assistenciais e educacionais. 
Individualmente, são modelos de famílias, profissionais competentes e cidadãos engajados na luta 
contra as injustiças e desigualdades. 
Comemorar 150 anos significa ser gratos a Deus pela existência da Congregação Salesiana, pela 
possibilidade de ter sido aluno numa obra salesiana, por ver tantos ex-alunos fazendo o bem. Por 
outro lado, significa renovar o compromisso com os valores e princípios do Projeto Educativo 
Salesiano reafirmando o princípio de “ser bom cristão e honesto cidadão”. 
 

 

 

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


ROMA - ANS – [Pio] – Rumo ao 150º aniversário dos Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. 
 

Em 24 de junho de 1870 nascia em Valdocco a "Sociedade dos Antigos Alunos do 
Salesiano Oratório", a partir da qual se desenvolverá a Associação dos Ex-Alunos 
de Dom Bosco. Carlo Gastini (1833-1902) foi um dos primeiros jovens a viver na 
residência do Oratório. Em 1908, sob o impulso do P. Felipe Rinaldi (III Sucessor 
de Dom Bosco), nasceu a ideia de uma Federação Internacional de Ex-Alunos. Em 
1º de setembro de 1911, no Congresso Internacional dos Ex-Alunos, de que 
participaram pessoas de 22 países, concretizou-se a ideia de erigir um 
Monumento a Dom Bosco. O Monumento, que hoje admiramos na Praça Maria 
Auxiliadora, em Turim, foi inaugurado há 100 anos, aos 23 de maio de 1920. Um 

elemento significativo da Associação é a santidade que floresceu entre os Ex-Alunos. O Bv. Alberto Marvelli era, de 
fato, ex-aluno. Foram-no também os Servos de Deus Nino Petyx e Salvo D'Acquisto. 
 

 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL - BRASIL 

 
No dia 28 de maio de 2020, de 19h30min até às 21h, a Federação Nacional dos 
Ex-alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco realizou a reunião ordinária de 2020 pelo 
aplicativo "Google Meet", com representantes de todas as Inspetorias: delegados 
salesianos, ex-alunos/as e um ex-presidente do Conselho Nacional. A experiência 
foi um sucesso. No dia 24 próximo haverá nova reunião em comemoração aos 150 
anos do primeiro encontro de Ex-Oratorianos com Dom Bosco. 
 

 

 

FIEADB-ISJB [Marcos] 

 

A FIEADB-ISJB tem nova conta no Instagram de nome FIEADB_ISJB OFICIAL. O 

objetivo do projeto é utilizar com eficácia a ferramenta da rede social para a 

divulgação de eventos da Família Salesiana, para a informação em geral e para 

a formação continuada, em especial aqueles relacionados ao Grupo dos Ex-

Alunos e Ex-Alunas. 

Dia 17/06/2020 às 20h a Diretoria Executiva realizou mais uma reunião virtual. 

Durante a reunião várias deliberações importantes e planejamento de atividades durante e pós pandemia. 

Além de algumas novidades, ficaram planejados cursos de lideranças para jovens e o início da preparação 

para o IV Congresso Inspetorial que ocorrerá em outubro/21. 
 

 

 

ROMA – ANS  [Pio - Pe. Jurandyr] 

 
O Irmão salesiano Duc (Domingos) Nam Nguyen, coadjutor salesiano 
vietnamita, será o Delegado do Reitor-Mor para acompanhar a 
Associação dos Salesianos Cooperadores e Delegado do Reitor-Mor 
para acompanhar os Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. Domenico 
conhece muito bem o contexto europeu e italiano e é naturalmente uma 
referência da cultura asiática. 
 
 

 



 

 

RECIFE [Gilberto] 
 
 
 

Ex-aluno de Recife, contemporâneo do ex-
presidente do Conselho Nacional, Gilberto. 
 
Faz um ótimo trabalho com a música. 
 
 

 

 

 

SALVADOR [Pe. Jurandyr] 
 
EX-ALUNO MÉDICO PARTICIPA DO “ALTOS PAPOS”. 

 
Impactante e motivador! Essas foram as palavras que descrevem o “Altos Papos”, 
ocorrido no dia 04 de maio, com nosso ex-aluno e médico, Filip Prado. 
Na oportunidade, Filip contou um pouco sobre sua linda trajetória de vida e 
profissional, caracterizada por situações de grandes dificuldades socioeconômicas. 
Começou a trabalhar aos 10 anos e durante toda sua escolaridade, do ensino básico 
ao superior, precisou dividir o tempo entre o estudo e o trabalho. 
Tudo parecia concorrer para a não realização do seu sonho: ser médico. Viveu 
situações bem adversas, mas manteve a certeza que toda batalha valia a pena para 
transformar a sua e muitas outras vidas 

 

 

 

BARBACENA – [Pe. Jurandyr] 
Victor Manoel dos Santos Ferreira, ex-aluno do Oratório Diário Madre Madalena 
Morano, em Barbacena, MG, e atual fenômeno dos games no mundo virtual, voltou 
à obra social salesiana para demonstrar sua gratidão em forma de solidariedade. 
Participante das atividades do oratório desde a infância até a adolescência, ele 
reforça o valor do trabalho educativo da instituição por meio de oficinas de 
informática, música, jogos pedagógicos e esportes. “Estou levando o que aprendi 
no oratório: Ser bom cristão e honesto cidadão”. 

Considerado um fenômeno no jogo Free Fire, com o perfil El_Dizkil, o jovem arrasta milhares de espectadores em 
seu canal do YouTube e, neste mês de junho, retornou para ajudar outras crianças atendidas pelo projeto social da 
Inspetoria Madre Mazzarello. 
O ‘atleta digital’ colaborou com a doação de cestas básicas para algumas famílias e com o Projeto “Enter@ção” na 
era digital, financiando obras de melhoramento na parte elétrica da instituição, além de entrar para o grupo de 
colaboradores mensais da obra social pelo aplicativo União pela Vida(UPV). 

 

 

https://www.boletimsalesiano.org.br/media/k2/items/cache/0ec7a4a902e1a08d02b1280d6d6c0d8f_XL.jpg


SÃO PAULO – UNISAL  – [Geraldo Biaggi] 

 
O PROJETO DAS FEIRAS DE EMPREGABILIDADE - (ALUNOS DO UNISAL E EX-ALUNOS DE DOM BOSCO) 

Vejamos um pouco da história deste projeto. 

Em 2015, o Diretor do UNISAL – Unidade 
Americana – São Paulo , Professor Homero 
Colinas, fez-me um convite para assumir a 
Coordenação da CEO (Central Estágio de 
Oportunidades). Ao aceitar essa função, apontei 
uma sugestão para manter esse setor que foi 
realizar Feiras de Empregabilidade, a qual foi 

bem recebida e com total apoio da Direção. Dessa forma, saímos (professores, funcionários, empresários, alunos e 
ex-alunos de Dom Bosco) com o 1º projeto para a realização da Feira. 
Na realização da Feira, tivemos envolvimentos de muitas pessoas e diversos grupos montando o layout, reunindo-
se com empresários, buscando patrocínios e parcerias, conversando com as mídias, organizando as palestras, 
oficinas, testes de estresse e demais serviços. Para montar a logística e a administração, tivemos o auxílio dos alunos 
e ex-alunos do curso de RH, Logística, Psicologia, Administração e Contábeis. 
Na 1ª Feira, tivemos palestras sobre comportamento e postura em entrevista e como elaborar o “Curriculum Vitae” 
(CV). Oficinas foram montadas, auxiliando as pessoas a corrigirem os seus currículos e a elaborarem novos. 
No ano seguinte (2016), fizemos mais duas Feiras, uma no UNISAL e outra no Tivoli Shopping de Santa Bárbara 
d’Oeste. No shopping, já realizamos três Feiras, sendo a última em outubro de 2019. Nesta, além de toda a mídia 
regional, a TV Globo ficou praticamente a manhã toda cobrindo o evento. 
Como vários convites de cidades vizinhas, estamos nos mobilizando para a realização de Feiras em outras cidades. 
É importante lembrar que o Pe. Aramis Biaggi, hoje diretor da obra D. Bosco de Americana, esteve sempre presente 
dando o maior apoio a todas as Feiras já realizadas. O Pe. Marco Biaggi, pelo fato de estar fazendo um trabalho em 
Moçambique, também prestigiou duas Feiras. 
Outro ponto muito importante a ser destacado é a conversa que mantive com o novo Diretor do UNISAL, professor 
Marcelo Scudeler, o Pe. José Morgado e o gerente financeiro Raphael Lopes, para uma possível realização de uma 
Feira mais direcionada aos alunos e também a seus familiares. 
Resumindo: já tivemos mais de 20 mil pessoas visitando as Feiras realizadas com o envolvimento dos alunos e ex-
alunos de Dom Bosco. A partir de agora, a preocupação é maior porque, depois da pandemia, mais pessoas estarão 
desempregadas; precisaremos montar nova estrutura para continuar ajudando a comunidade e aqueles que mais 
precisam desses serviços.  
 

 

RIO DE JANEIRO – RJ – [Ênio Fonseca] 
 

Ênio é Ex-Aluno do Patronato São Domingos 
Sávio, de Santa Bárbara, Minas Gerais. Esta obra 
foi fechada num dos primeiros 
redimensionamentos da ISJB, mas o espírito 
salesiano inspira ainda muitos Ex-Alunos do 
Patronato. Hoje trabalha no Rio de Janeiro e faz 

algumas ações salesianas junto à comunidade. 
Nas fotos, Ênio mostra os trabalhos para a construção da Capela de Nossa Senhora 

de Fátima, na Estrada 
José Ricardo, no Catiri, 
Bairro de Bangu, Rio de 
Janeiro/RJ onde, além 
dos projetos sociais, 
participa das pastorais 
da capela e da paróquia.  

 



 

ITAJAÍ -SC – [Marcos Bohon - Thaís] 

 

União dos Ex-Alunos de Dom Bosco de Itajaí 
[Thaís Bauer Santos  -  Vice Presidente União dos Ex-Alunos de Dom Bosco Itajaí] 

 
24/6/2020  -  O ano havia começado e as expectativas, planos e desejos de um ano melhor eram latentes. Iniciamos 
o ano com a reunião mensal e aprovamos um Plano de Ação otimista e comprometido com a espiritualidade, 
formação, maior envolvimento e participação no movimento exalunal, pastoral; além do desafio do Convênio 
financeiro firmado com Colégio, que mudaria definitivamente a relação com o grupo maior. O que não 
imagináramos é que seríamos surpreendidos por uma pandemia que mudaria a trajetória da humanidade. 
No dia 18/3/2020 tudo parou! Assustados com o crescimento dos casos de COVID- 19, foi decretada a quarentena 
em SC. Escolas, comércio e todas as outras atividades, não essenciais, fecharam suas portas. Começamos a viver em 
distanciamento social e cuidados com a vida. Pouco se sabe sobre o tal Corona vírus, não existe vacinas, nem 
tratamentos eficazes, trazendo insegurança e medo a cada um de nós. A cada dia que passa uma nova forma de 
viver, trabalhar, educar e estar no mundo vai sendo estabelecida. Estamos nos reinventando e neste “novo normal” 
muita coisa mudou e ainda pode mudar. Neste momento de grande fragilidade o mais importante é manter a vida. 
Diante deste grande desafio, recorrer às redes sociais e ao mundo virtual foi um caminho óbvio para nosso grupo 
se manter atuante. Mas a inquietude do momento, a polarização política que o Brasil enfrenta, como outro mal, 
que não o permite seguir em frente, fez deste canal de comunicação um espaço de promoção pessoal, debates de 
cunho político partidário e outras falácias que geraram desconforto e descontentamento no grupo. Muitas pessoas 
deixaram o grupo do WhatsApp e com isso perdemos uma forma eficiente de comunicação entre a Diretoria e o 
grande grupo. Depois de intervenções pontuais nas conversas do grupo de WhatsApp feitas por membros da 
Diretoria, fizemos mudanças nas configurações dos grupos para que todos se sentissem respeitados no grupo. 

Neste momento estamos à deriva... Com nosso Plano de Ação e Agenda comprometidos, seguimos 
tentando resgatar os encontros com a Diretoria da União de Itajaí por vídeo conferência e assim nos 
adaptarmos à realidade. Ainda não sabemos quando nem como tudo isso vai acabar; nos resta aprender 
a lição, fazer uma reflexão profunda da nossa missão como Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco. 
 

 

FIEADB – ISPIOX – [Brasilino] - SITUAÇÃO ATUAL 2020 

 
No surpreendente ano de 2020, em pleno momento pandêmico, é necessário que não fiquemos ancorados 
em velhos portos, mas sim, vislumbremos novos mares por onde navegar, em busca de novos horizontes. 
Propostas para o desenvolvimento de projetos em prol das obras salesianas foram substituídas por outros 
no decorrer de 2020; todavia, como dizem: "Na natureza nada se perde, tudo se transforma" - outros belos 
gestos concretos foram desenvolvidos em tempo de COVID19. 
A INSPETORIA SÃO PIO X conta com 07 Uniões: Ascurra, Blumenau, Itajaí, Joinville, Massaranduba, Porto 
Alegre e Taquari RS. Cada UNIÃO está desenvolvendo ações em prol de famílias atingidas pelo vírus ou 
famílias que perderam seus empregos e que estão à mercê da caridade alheia. 
A União de Jlle, por exemplo, sempre presente na comunidade, abraçou a causa de doar ao CEDB-JLLE, 10 
(dez) cestas básicas mensalmente, até dezembro de 2020. Assim faz Itajaí, Blumenau, PA, etc... 
Em se tratando do Planejamento Estratégico inspetorial SPIO X, 2015/2021, muitas ações alcançamos até 
o presente momento: 
1) Houve crescimento no âmbito estrutural e sustentável; 
2) Arrecadação de fundos via campanha da venda de tickets de uma ação entre amigos (prêmio FUSCA.) 
3) Boa integração com a Família Salesiana. 
4) A Comunicação em nível inspetorial precisa de algumas adequações; em nível nacional muito bom. 
5) A Formação dos associados é muito presente nos grupos; é um ponto forte das reuniões. 

 

 



 

GOIÂNIA – GO [Ernestino] 
No dia 19 de junho realizou-
se mais uma entrega de 
cestas básicas para as 
famílias dos educandos, com 
pais desempregados e em 
isolamento social. Desta vez 
foram entregues: Cestas 

Juninas, Cestas Básicas e as tarefas para as crianças. 
Obrigado aos parceiros do projeto. 
 

Conheça o Centro Juvenil → https://rrpaulinelli.wixsite.com/centrojuvenil  
 

 

 

DO BRASIL A MOÇAMBIQUE, COM DOM BOSCO! – [Robert Soares do Nascimento] 

 
Partilho, neste momento com vocês, uma experiência missionária que aconteceu de 17 de dezembro de 
2017 a 16 de janeiro de 2018. Com os salesianos, tive a oportunidade, tanto como aluno e depois como 
ex-aluno, de realizar algumas experiências missionárias. Fiz parte do GAM e hoje atuo na Pastoral 
Universitária, local em que também realizamos ações missionárias. Dentre tantas, duas missões me 
marcaram muito: Missão na Amazônia com os Yanomami (dez/2010 - jan/2011) e esta que sou chamado 
a relatar aqui, em Moçambique (dez/2017 – jan/2018). 
Fomos num grupo de 09 brasileiros e brasileiras missionários de Americana, Piracicaba e São Paulo, 
coordenados pelo Pe. Rafael Galvão e Pe. Aramis Biaggi. Esta ação surgiu a convite do Pe. Marco Biaggi, 
então provincial de Moçambique, aos missionários brasileiros. Em Moçambique fomos acompanhados 
pelo Pe. Luiz Piccoli. Nossa proposta missionária foi dividida em dois momentos, sendo o primeiro de 
formação e aprofundamento e o segundo de prática. Neste primeiro, as atividades aconteceram em 
Matola, região de Maputo, onde foram desenvolvidas oficinas e rodas de conversa com os(as) jovens 
líderes de Moçambique. Isso permitiu muita conversa, trocas de experiências e de visões de mundo e 
saberes; além, é claro, dos momentos de convivência com músicas e histórias. No segundo momento 
fomos para Goba, que fica uns 67 km de Matola. Lá realizamos atividades missionárias com a comunidade, 
apoiados pelos jovens líderes. Foram feitas visitas nas casas, oratório com as crianças, adolescentes e 
jovens, rodas de conversa e momentos celebrativos. Esses momentos, de modo especial as visitas, tinham 
sempre algum jovem que traduzia as conversas do changana ao português e vice e versa. O changana é 
um dos dialetos utilizados em Moçambique. Uma missão como esta sempre tem muito a oferecer à 
comunidade que a recebe como ao missionário(a) que a faz de coração; ouso dizer que muito mais aos 
missionários. Ainda hoje recebemos fotos da continuidade das atividades do grupo missionário criado por 
eles, o AMA – Ação Missionária Apostólica. Oxalá não falte a parresia (ousadia) do Espírito Santo a todos 
os missionários do mundo, de modo especial neste momento de pandemia. Qual a razão da nossa 
esperança, da nossa fé? Não deixemos de testemunhá-la! Shalom! 
 
Robert Soares do Nascimento - Ex-aluno do Colégio Salesiano Dom Bosco e UNISAL, Americana 
 

 

 

 

https://rrpaulinelli.wixsite.com/centrojuvenil
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