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CON

Grupo dos Ex-Alunos 
de Dom Bosco

Conheça o Movimento dos ex-alunos

 Este Movimento é formado por pessoas que, por terem fre-
quentado uma Obra Salesiana de Dom Bosco (Oratório, Colégio, 
Paróquia ou Obra Social) receberam uma preparação para a vida 
baseada nos princípios do Sistema Preventivo de Dom Bosco, cujo 
fundamento é: Razão, Religião e Bondade (Amorevolezza). E no 
foco do slogan de Dom Bosco, formar Bons Cristãos e Honestos 
Cidadãos.

 Historicamente o Movimento começou a se articular ainda 
com Dom Bosco vivo. Em 1870, um grupo de ex-alunos do Ora-
tório visitou Dom Bosco no dia do seu onomástico (festa de São 
João) e o presentearam com um mimo. Foi um gesto, 
uma atitude de gratidão pela educação recebida. Ges-
to repetido todos os anos até 1888, quando do faleci-
mento de Dom Bosco. Estas manifestações continua-
ram depois com Dom Rua, 
sucessor de Dom Bosco, 
com o nome de “Festa 
do Reitor Mor”. 

https://boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/11416-o-sistema-preventivo-e-a-promocao-dos-direitos-humanos.html
https://www.infoans.org/pt/secoes/aprofundamento/item/9536-brasil-bons-cristaos-e-honestos-cidadaos
https://www.infoans.org/pt/secoes/aprofundamento/item/9536-brasil-bons-cristaos-e-honestos-cidadaos
https://www.boletimsalesiano.org.br/materias/acao-social/item/5536-29-de-outubro-bem-aventurado-miguel-rua.html


 O Movimento teve um grande impulso de abertura e organi-
zação a partir de 1901, quando Dom Rua encarrega Padre Felipe 
Rinaldi como coordenador.

 Hoje, o Movimento dos Ex-Alunos, na Família Salesiana, 
está organizado na instância Mundial, Nacional, Inspetorial e, a 
nível local, com o nome de União.

 Em nossa Inspetoria São Pio X temos articulações de Ex-
-Alunos em sete cidades (Ascurra, Blumenau, Itajaí, Joinville, 
Porto Alegre, Massaranduba e Santa Rosa) com presença de Obras 
Salesianas. E há terreno propício para se criar novas Uniões em 
várias outras cidades ou locais.

Padre Dácio Elísio Bona
Animador Inspetorial dos Ex-alunos

Quer saber mais e participar? 
Entre em contato:
Brasilino Catarino
Presidente do Conselho Inspetorial
Rua Itororó, 696

bc.brasa@hotmail.com
 (47) 99952-1673
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https://www.sdb.org/pt/Dom_Bosco/Os_Sucessores/Filipe_Rinaldi
https://www.sdb.org/pt/Dom_Bosco/Os_Sucessores/Filipe_Rinaldi
https://linktr.ee/salesianos_sul


Testemunho
Vocacional

“ Meu nome é Thaís Bauer Santos e sou ex-aluna do Colégio 
Salesiano de Itajaí/SC, da turma de formandos de 1989. Foram 
dez anos de vivência e convivência nesta Casa Salesiana que, por 
muitas vezes, foi tão importante e frequente quanto minha pró-
pria casa. Eram outros tempos... 

 Aquele clima de verdadeiro oratório pulsava em nossos co-
rações (alunos, professores e irmãos salesianos) de uma forma 

natural, quase informal. Durante anos cultivei saudades, amigos, 

memórias e Dom Bosco apenas no meu coração. E quando preci-
sei buscar uma escola para minhas filhas, voltei ao colégio, mas 
tudo era novo... O tempo tinha passado! 

 Em meio a tantas novidades, logo percebi que ainda havia 

ali, um espaço reservado para reviver e retribuir os ensinamentos 

e alegrias vividas. Os Ex-alunos e alunas são reconhecidos por 

Dom Bosco como membros da Família Salesiana e reunidos em 

“União” podem e devem, fazer do lema “bons cristãos e honestos 

cidadãos” uma realidade. E lá se vão mais dez anos... O quanto 

aprendi, trabalhei e me diverti não fecha a conta, pois a gratidão 

é imensurável.   
Thaís Bauer Santos

Ex-aluna do Colégio Salesiano de Itajaí/SC

Thaís com seu pai, senhor Waldyr Bauer, da turma de 1964, 
Padre Lino Fistarol, Dirceu de S. Santos (turma 1994), 

marido da Thais, e Elis, a filha mais nova, estudante do colégio Salesiano.

https://salesianoitajai.g12.br/
https://salesianoitajai.g12.br/


 O Serviço de Animação Vocacional (SAV) age como uma 
mola propulsora para os demais serviços e pastorais de uma pa-
róquia ou ambiente educativo. Sua missão é despertar no agen-
te de pastoral, em todos os demais fieis leigos e em todos os 
batizados a sua vocação para servir  a Deus, através da ação à 
qual foram chamados. 

 Percebemos, com isso, a importância do Serviço de Ani-
mação Vocacional no ambiente educativo-pastoral.  

 SAV não é apenas mais um serviço ou pastoral. Vê-lo 
como “mais um serviço ou pastoral” desqualifica sua missão e 
desmerece um trabalho que é essencial, pois, caso a pessoa que 
atua na pastoral não aja por vocação, seu trabalho estará fadado 
ao fracasso.  

(Cf. PEREIRA, José Carlos. 

Serviço de Animação Vocacional Paroquial. Paulus, 2017 p. 10-11) 

O Serviço de Animação Vocacional
no ambiente educativo-pastoral

SAV



“Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, 
para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso 

Pai que está nos céus” (Mt 5, 16)

 Senhor Jesus, ajuda os leigos e leigas a corresponde-
rem ao Teu urgente chamado à santidade, sendo sensíveis 
aos anseios e às esperanças da humanidade do nosso tempo.

 Capacita-os, Senhor, para que sejam agentes transfor-
madores da realidade, colocando seus dons e carismas a 
serviços da Igreja e da sociedade. Que, engajados nas suas 
comunidades, e de maneira especial nos grupos da Família 
Salesiana, atuem como leigos e leigas conscientes da mis-
são de testemunhar e difundir a Boa-Nova do Evangelho. 
Amém. 

Oração
Vocacional 
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Siga nossas Redes Sociais

https://www.facebook.com/salesianossul/
https://www.instagram.com/salesianos_sul/
https://www.youtube.com/channel/UC51yOhMmlxZPM1AHsnNp2Cw
https://twitter.com/salesianos_sul
http://www.dombosco.net/

