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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS EX-ALUNOS EX-ALUNAS DE DOM BOSCO 
Grupo da família salesiana. 

 
 
Nome do Grupo 
 

Ex-Alunos e Ex-Alunas de Dom Bosco 
 
 
Origem 
 

O movimento dos Ex-Alunos nasceu de um pequeno grupo de antigos alunos [Ex-Alunos] 
do primeiro Oratório de Valdocco, em Turim.  
Liderados por Carlos Gastini, foram fazer uma visita a Dom Bosco em 24 de junho de 
1870, para o homenagear pelo dia de seu onomástico, São João Batista, e manifestar-lhe 
sua gratidão por tudo o que receberam no Oratório, principalmente os ensinamentos e pelo 
espírito de família que Dom Bosco conseguia incutir em  todos no Oratório..  
O nome Ex-Alunos e hoje também Ex-Alunas "de Dom Bosco" foi uma escolha formulada 
pela primeira vez no Oratório de Valdocco. A escolha de tal denominação é então uma 
homenagem de gratidão ao nosso querido Dom Bosco. Durante 17 anos este encontro 
festivo se repetiu para homenagear a Dom Bosco. A festa foi crescendo a cada ano com a 
participação cada vez maior de Ex-Alunos. 
 
No dia 24 de junho de 1888 a Família Salesiana estava de luto e não houve a festa em 
homenagem a Dom Bosco que não mais se encontrava no meio dos jovens que ele tanto 
amava e dos seus salesianos.  
Porém, no dia 24 de junho de 1889, os Ex-alunos resolveram continuar a homenagear a 
Dom Bosco na pessoa do seu sucessor, o Pe. Miguel Rua. Assim, no dia 22 de junho, 
como preparação da festa, em Valsalice foi inaugurada a capela funerária de Dom Bosco, 
na presença de mais de 2.000 pessoas.  
Com o tempo, Inspirados por este encontro anual em homenagem a Dom Bosco, na 
pessoal do seu sucessor, o Reitor Mor, começam a surgir as primeiras Uniões de 
Ex-Alunos na Itália e logo em seguida em outros países. Em 1908 surge a Federação 
Internacional dos Ex-Alunos, por idéia de P. Felipe Rinaldi, Prefeito Geral da Congregação. 
A Federação Internacional transforma-se em Confederação Mundial em 1954. 
Em 1956, por ocasião do 1o. Congresso Latino-Americano de Buenos Aires, surge o 
primeiro estatuto articulando a associação em Uniões Locais, Federações Inspetoriais, 
Federações Nacionais e, em nível mundial, a Confederação Mundial. 
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Uniões Locais organizadas [UL - plural UULL] 
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1. Goiânia - Associação de Ex-Alunos Salesianos em Goiânia - ASSEAGO 
2. Pará de Minas - Associação dos Ex-Alunos e Ex-Alunas e Amigos de Dom 

Bosco 
 
Uniões Locais em organização 
 
Em vários locais existem grupos de Ex-Alunos e Ex-Alunas que se reúnem periodicamente, de              
maneira informal, mantendo assim viva a salesianidade e o vínculo de amizade que o movimento               
exalunal preconiza. Em alguns deles, há um empenho de Salesianos e Líderes que trabalham              
para estruturar o grupo e lhe dar forma de associação. Dentre eles: 

1. Brasília 
2. Belo Horizonte 
3. Santa Bárbara 
4. Resende 
5. Vitória 

 
Identidade dos Ex-Alunos e Ex-Alunas 
 
Ex-alunos e Ex-alunas de Dom Bosco são aqueles que, por haver frequentado um oratório, uma               
escola, um Centro Juvenil ou qualquer outra obra salesiana, receberam nela uma preparação             
para a vida com graus e modalidades diversos segundo as culturas, as religiões, a qualidade               
educativa da obra e a capacidade de recepção do indivíduo segundo os princípios do Sistema               
Preventivo de dom Bosco: formar pessoas desenvolvendo a originalidade de cada um. 
Podem-se identificar quatro tipos de pertença dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco, que              
contribuem para uma melhor definição dos graus de identidade: 
 

1. aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente salesiano é um fato                 
de vida, uma história que não marcou suas vidas; 

2. aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente salesiano é uma                
graça, porque foram tocados pelo encanto e atração de Dom Bosco, profundamente            
homem e profundamente santo; isto leva o ex-aluno a dentificar-se em todas as partes              
como ex-aluno de com Bosco; 

3. aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente salesiano é uma                
escolha, uma missão, a qual aceitam com tudo o que ela implica; sentem-se chamados a               
comunicar os valores recebidos na educação salesiana: espírito e método pedagógico de            
Dom Bosco; 

4. aqueles para os quais o ter sido aluno ou ter frequentado um ambiente salesiano é um                
projeto de vida, que se traduz no associar-se para continuar sua formação pessoal, para              
fazer presente o carisma educativo de dom Bosco na sociedade, e para realizar projetos              
concretos em favor da juventude. (14) A educação criou vínculos de lealdade filial, de              
reconhecimento, de testemunho dos valores do sistema de dom Bosco, de capacidade de             
serviço e de comunhão ou participação no espírito de família. 
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[E. VIGANÓ, op. cit. p. 18 - J.E.VECCHI, Exallievo di don Bosco verso il 2000, no VIII Congresso                  
Nacional de Ex-alunos de Dom Bosco - Atas, Rimini, 10-13 de outubro de 1996, pp. 67 e 68]. O                   
Reitor-Mor, Dom Pascual Chávez, em vários encontros com a Família Salesiana e com os mesmos               
Ex-alunos de dom Bosco evidenciou estes quatro tipos de pertença dos Ex-alunos. 

 
A gratidão impele os Ex-alunos e Ex-alunas a participarem, em âmbitos e graus diversos, da               
missão salesiana no mundo, assumindo, segundo o próprio estado, responsabilidades de           
colaboração e complemento do projeto educativo salesiano. 
A Confederação Mundial dos Ex-alunos e Ex-alunas de dom Bosco, chamada também            
Associação, é uma entidade laical sem finalidade lucrativa. Como tal, faz parte da Família              
Salesiana, na qual o Reitor-Mor – sucessor de dom Bosco – é pai e centro de união. 
 
Missão 
 

1. O Ex-aluno/Ex-aluna cristão vive seriamente as promessas batismais e as da Confirmação            
distinguindo-se pelo carisma original de dom Bosco. Tal carisma se encarna num estilo de              
vida comprometido apostolicamente e fundado na razão, na religião na amabilidade,           
direcionado para os jovens, coerente com a alegria que vem por ser discípulo de Cristo. 

2. a Associação dos Ex-alunos e Ex-alunas participa na missão de dom Bosco e da Família               
Salesiana de modos diversos: 

a. cuidar a “formação permanente” dos associados; 
b. valorizar a família e cuidar dela; 
c. assumir o compromisso da educação da juventude; 
d. “promover os valores inerentes à pessoa humana e o respeito à dignidade do             

homem”; 
e. incrementar a comunhão efetiva com toda a Família Salesiana; 
f. dar acompanhamento aos alunos ao concluir o currículo formativo; 
g. promover iniciativas em favor da pessoa implicando quantos, nobremente         

orientados e animados de boa vontade, trabalham pelo progresso global ou           
solidário da pessoa humana e da família na trilha da Doutrina Social da Igreja; 

h. cuidar de uma atualizada sensibilidade ecumênica entre os cristãos, assim como da            
abertura ao diálogo com as demais religiões sem se esquecer nunca de aprofundar             
a própria identidade cristã e a própria missão evangelizadora, e impugnando toda            
forma de relativismo ético; 
[P. CHÁVEZ, Boas noites dadas na VI Assembleia Mundial Eletiva 2010, em Atas da IV Assembleia                
Mundial Eletiva dos Ex-alunos, 30 de setembro de 2010. 
[E. VIGANÒ , op. cit. pp.29-35.]. 

O Ex-aluno/Ex-aluna de outras religiões participa dos ideais de dom Bosco, compartilha os valores              
educativos culturais, espirituais e sociais de seu Sistema e os reconhece como patrimônio comum              
natural e universal da família humana. Difunde estes bens em seus ambientes de vida e trabalho,                
e os sustenta também com o que sua religião e sua cultura lhe sugere. 
Todos os Ex-alunos/Ex-alunas, atentos à urgência dos problemas juvenis, se 
ocuparão, de modo concreto, em responder também pessoalmente às exigências 
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culturais e formativas que interessam aos jovens, ajudando-os a crescer e a assumir             
responsabilidades de todo tipo. [Artigo 2 do Estatuto Confederal]. 
 
 
Logo [e bandeira] e fotos 
 
 

 
 
 


