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29 DE AGOSTO  –  ANO  2019 – Nº 1918 

“EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS”( Ap.21,5) 

 
 
 
 

 

IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EX-ALUNOS DO BRASIL 
 
Com o tema “MOVIMENTO EXALUNAL: SUA PERTENÇA À FAMÍLIA SALESIANA E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE” 
e com o lema “EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS”( Ap.21,5), realizou-se em São Paulo ( Lapa) dos dias 23 a 
25 de agosto o IX Congresso nacional dos Ex-Alunos (As) de Dom Bosco (IX CONESB). Os objetivos propostos do 
Congresso de ser 

➢ um momento de animação e de formação; 
➢ de estudar estratégias de ações conjuntas com a Família Salesiana; 
➢ de rever a formação e organização da Uniões locais e 
➢ de projetar o Movimento para os próximos 4 anos, 

foram atingidos. Foi um congresso caracterizado pela alegria, pela harmonia, pela espiritualidade e pela seriedade 
com que foram estudados os temas e trabalhos propostos. No final, o compromisso assumido de levar adiante o 
carisma de Dom Bosco, os princípios da pedagogia salesiana e a missão de ser “sal da terra e luz do mundo” 
mostrou o quanto foi significativo o Congresso para os Ex-alunos presentes. O ideal apregoado por Dom Bosco 
para que nas suas obras “se formassem bons cristãos e honestos cidadãos” estava presente nos relatos de 
engajamento na sociedade, nas reflexões e na convivência dos congressistas. 
Na avaliação, as manifestações mostraram que o congresso proporcionou momentos de crescimento pessoal, 
religioso e salesiano; ao mesmo tempo desafiou os Ex-Alunos(As) a superarem algumas dificuldades e crescerem 
em número e em qualidade. Havia representantes de todas as Inspetorias, mostrando que o movimento dos Ex-
Alunos do Brasil está se fortalecendo cada vez mais. As presenças dos salesianos, principalmente dos Delegados 
Inspetoriais para os Ex-Alunos (As) e do P. Raphael Jayapalan, Delegado Mundial para os Ex-Alunos, mostrou o 
apoio ao Movimento e permitiu aos congressistas entender sua pertença ao Grupo da Família Salesiana. 
Durante o congresso houve a eleição para presidente e vice-presidente do Conselho Nacional dos Ex-Alunos, 
ficando eleitos, respectivamente, Oswaldo Dalpiaz e Daniel Torres. 
 
Oswaldo Dalpiaz 
Presidente Nacional 
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ACONTECEU ! 

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


 
 
 

 
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- 
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