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Ninguém imaginaria que essa data fosse tão 
significativa para a História do Brasil, embora não seja 
tão divulgada. Comemora-se o início da presença dos 
Salesianos de Dom Bosco no Brasil com a fundação da 
primeira Comunidade em Niterói (RJ). Não é possível 
avaliar o que seria do Brasil sem a influência dos 
Salesianos. Mas, é possível ver milhares de pessoas 
realizadas, contentes, salvas, fazendo o bem, 
influenciando os caminhos da sociedade e do Brasil.  
Por questão de justiça, não se poderá falar, no Brasil, 
em educação e escolas (de todos os níveis) , assistência 
social, proteção aos jovens (principalmente os mais 
necessitados), atendimento aos povos indígenas, 
apoio aos migrantes, comunicação social, 
atendimento às paróquias...., sem falar nos Salesianos 
de Dom Bosco.  

A semente lançada naquele dia frutificou, deu bons 
frutos, trouxe resultados e se multiplica 
continuamente através do trabalho de todos aqueles 
que, de uma forma ou outra, pertencem à Família 
Salesiana e se esmeram em promover o projeto 
educativo de Dom Bosco nas inúmeras frentes de 
trabalho em quase todos os Estados do Brasil.  
Oxalá o ideal educativo de “formar bons cristãos e 
honestos cidadãos” possa se fortificar cada vez mais 
em nosso país para que possamos colher mais e 
melhores frutos de justiça, solidariedade, paz e de 
equidade social.  Que o ardor dos primeiros salesianos 
sirva de modelo a todos os que comungam do carisma 
de Dom Bosco. Que o Brasil se torne um país cada vez 
melhor porque nele há a ação dos Salesianos. 
 

 
 
BELO HORIZONTE – MG [Janes] 

 
Periodicamente as lideranças exalunais se reúnem para definir os nomes da delegação de Bhz para o Congresso, 

as ações para angariar os recursos necessários e estudar o tema. O grupo está animado; algumas dificuldades 
relativas ao trabalho profissional impedem a participação de muitos. 

 
 
 

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


JOINVILLE – SC [Dalpiaz] 

 
Anos atrás, a União de Ex-alunos de Joinville 
(Santa Catarina) pensou em organizar uma festa 
anual para, entre outros objetivos, criar um 
momento de encontro e festa para os ex-alunos 
da Cidade e do entorno. Criou-se a FESTA DA 
POLENTA que se repete todos os anos com 
muita participação e entusiasmo. 
Neste ano a festa aconteceu no dia 13/07, e 

como sempre, numerosos ex-alunos, suas famílias e amigos se encontraram novamente. 
Do resultado financeiro do evento, uma parte sempre vai para a Obra Social mantida pelos Salesianos e outra 
parte, fica para a União de Joinville para dar suporte financeiro aos momentos formativos e de participação nas 
atividades dos ex-alunos na Inspetoria. 
A vida da Associação dos Ex-alunos se dá também nos momentos festivos. Fazer deles uma oportunidade de 
crescimento, de aproximação, de animação mútua é seguir os ensinamentos de Dom Bosco quando desejava que 
seus jovens fossem sempre alegres na amizade com Deus e com seus colegas. 
 
 
GOIÂNIA – GO [Ernestino] 

 
 

CURSO DE ESPIRITUALIDADE SALESIANA PROMOVIDO 

MENSALMENTE PELA ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS E EX-

ALUNAS SALESIANOS DE GOIÂNIA-GO. 
 
 

 
 
BELO HORIZONTE – MG [Edu] 

 

No dia 20 ocorreu a primeira reunião do Grupo Ajude a Ajudar, com o qual 
os Ex-Alunos e Ex-Alunas de BH têm parceria para o Projeto Natal no 
Jequitinhonha. Para angariar recursos para a aquisição de cestas básicas 
serão realizados dois eventos: uma feijoada, no dia 21 de setembro e um 
bingo, com data a ser definida. 

 
 

INTERNACIONAIS 

*************** 
ANS – Assunção 

Sebastián Núñez é um ex-aluno salesiano que completou seus estudos em 2018 
na Escola Salesiana de Assunção, Paraguai. Há alguns dias ele falou sobre sua 
experiência na NASA, em 2018, em um "TED Talks". Os TEDs são conferências 
online que têm como slogan "Ideias que vale a pena espalhar". A de Sebastián não 
foi apenas uma ideia. Foi uma realidade que vale a pena divulgar, principalmente 
entre os jovens em busca de sua vocação. 
Em julho de 2018, Sebastián Núñez recebeu a melhor notícia de sua vida: ele havia 

sido aceito no programa "Space Camp", da NASA, no "Space & Rocket Center" dos Estados Unidos, em Huntsville, 
Alabama. O garoto contou ter participado de um longo processo antes de ser selecionado. Para ganhar o concurso, 
ele precisou apresentar vários documentos e cartas de referência, além de uma experiência realizada por ele e 
documentada por meio de fotos e vídeos. "Foi uma meta atingida, porque eu sempre sonhei em fazer parte de um 
programa da NASA e até mesmo lá trabalhar" – conta Sebastián. 
 



 
 
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- 
 

   
 

*************** 


