
 

Brasília, 30 de maio de 2017. 

 

Estimados Presidentes, Delegados Nacionais e Inspetoriais dos Ex-alu-

nos de Dom Bosco da América Latina. 

Caríssimos Inspetores e Delegados da Família Salesiana da América La-

tina. 

Prezados Ex-alunos de Dom Bosco e membros da Família Salesiana. 

 

De 27 a 30/04/2017 ocorreu a segunda reunião ordinária da Presidência Mun-

dial da Confederação Mundial dos Ex-alunos de Dom Bosco. 

A nossa região contou com a sua completa representação: Eduardo Pessoa 

Cavalcante (Brasil - Conselheiro Mundial para as Américas, até setembro de 

2018; e, de Outubro de 2018 até 2021, Vice-presidente Mundial); Diego Genes 

(Paraguai - Conselheiro Mundial responsável pelo desenvolvimento do projeto 

“Business Paltform”; Fresia Méndez (Costa Rica - Conselheira Jex – Jovem 

Ex-aluna). 

A reunião se deu num clima de profunda comunhão e esperança. Vemos, pelo 

mundo inteiro, razões para ficarmos otimistas, em que pesem as dificuldades 

que encontramos em nossa caminhada.  

Inicialmente falamos sobre a realidade atual do nosso movimento no mundo, 

e discorremos acerca das nossas atividades enquanto Conselheiros Mundiais. 

Neste sentido, gostaria de prestar contas sobre algumas das atividades que 

venho realizando, dividindo-as nos seguintes tópicos: 1. Comunicação; 2. 

Missão e Formação; 3. Desafios; 4. Próxima reunião da Presidência Mun-

dial – consulta a todos os países das Américas; 5. Informações Adicio-

nais; 6. Conclusão.   

 

 



 

1. COMUNICAÇÃO 

 

Desde a minha eleição na última Assembleia Mundial em Roma – Outubro de 

2015 – estabeleci a comunicação como um dos principais aspectos a ser apri-

morado, pois, apesar da nossa empatia quase que automática, era notória a 

nossa distância. Havia, pois, a necessidade de nos aproximarmos e nos co-

nhecermos melhor. Desta forma, foram tomadas as providências a saber: 

 

a) Abertura de uma página no Fabebook: Exalumnos de Don Bosco Amé-

ricas. 

 

Esta já consta com mais de 3050 membros. 

 

b) Abertura de um grupo do whatsapp com Presidentes da região, a fim 

de nos comunicarmos com maior rapidez e eficiência.  

 

É importante dizer que no Encontro de São Paulo de Presidentes e Delegados 

Nacionais, foram incluídos no grupo de whatsapp - com razão – os delegados. 

Ou seja, hoje o grupo conta com Presidentes e Delegados. 

Hoje o grupo contém mais de 10 países. 

 

c) Informativo próprio para a nossa Região 

 

Primeiramente havia pensando em coordenar a elaboração de um informativo 

com notícias de nossa região. No entanto, como já estava sendo reestruturado 



 

um meio de comunicação (Newsflash), bem como sido lançado um novo web-

site, considerei ser mais eficiente que as nossas notícias integrassem as inici-

ativas já existentes. 

 

Lembrando o nosso website: www.exallievi.org 

 

2. MISSÃO E FORMAÇÃO 

 

Outra demanda importante por parte dos Presidentes e Delegados de nossa 

região se referia aos escassos momentos de encontro e formação que nós 

tínhamos. Pouco nos conhecíamos e também pouco nos formávamos juntos. 

Em vista disso, também estabelecemos como prioridade a organização de en-

contro regionais. Estes, por sua vez, deveriam – como estão sendo – ser rea-

lizados com simplicidade, espiritualidade e profundo sentido de comunhão. 

Vejamos o que já aconteceu e o que ainda acontecerá: 

 

a) São Paulo/Brasil 2016 

Encontro de Presidentes e Delegados Nacionais. 

 

b) República Dominicana 2018 

CONGRELAT – Congresso Latino-Americano de Ex-alunos de Dom 

Bosco da América Latina. Data: 19 a 22 de abril de 2018. 

 

c) Colômbia 2020 

Encontro de Presidentes e Delegados Nacionais. 

 

http://www.exallievi.org/


 

Como se vê, esta metodologia faz com que nos encontremos a cada 2 (dois) 

anos, o que representa um passo concreto em direção a uma maior integração. 

Além do mais, em tais momentos podemos nos formar juntos e renovar conti-

nuamente o nosso compromisso como discípulos-missionários (Documento de 

Parecida e “Evangelii Gaudium”). 

 

 

3. DESAFIOS 

 

Creio que um dos grandes desafios em nossa região seja aumentar o número 

de Uniões Locais, bem como nos organizar naqueles países onde ainda não 

há uma Federação Nacional de Ex-alunos estabelecida. Para tanto, gostaria 

de relembrar a todos o nosso compromisso conjunto, tomado no encontro de 

São Paulo (2016), de ajudar ativamente essas localidades. 

Estou ciente de que há muitas dificuldades, porém, sigamos com alegria e es-

perança. 

 

4. PRÓXIMA REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA MUNDIAL – CONSULTA A 

TODOS OS PAÍSES DAS AMÉRICAS 

 

A reunião da Presidência Mundial em 2018 ocorrerá no período de 8 a 11 de 

novembro de 2018. 

Ficou acordado que ela sairia do continente Europeu e migraria, no próximo 

ano, para algum país das Américas. Não se trata apenas de uma deferência à 

nossa região, mas sinaliza imprimir um caráter de maior de universalidade à 

nossa organização. 



 

Dessa forma, gostaria de, em respeito ao sentido de colegialidade que sigo 

desde a minha eleição, oferecer a oportunidade para que todos os países das 

Américas interessados em sediar a referida reunião da Presidência Mundial 

em 2018, façam suas propostas de lugar (cidade), local de hospedagem (com 

sala de reunião com projetor), alimentação, e custos. 

O prazo para o envio dos países interessados é até 31 de agosto de 2017.  

Gostaria de ressaltar que as reuniões da Presidência Mundial devem se reali-

zar num ambiente de simplicidade.  

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 

- O nosso novo Delegado Mundial, Pe. Jayapalan Raphael, participou, pela 

primeira vez, da reunião com a Presidência Mundial. Ele é originário da Índia, 

tendo demonstrando uma profunda espiritualidade e sentido de comunhão. 

Bem-vindo, Pe. Jayapalan. 

 

- Peço a todas as Uniões Locais, Federações Inspetoriais e Nacionais que 

atentem a um campo específico no endereço eletrônico da Confederação 

Mundial: “Best Practices” (melhores práticas). Lá é possível cadastrar as 

nossas melhores iniciativas e atividades, inclusive com fotos. Vamos dar 

visibilidade às atividades (e sei que são muitas) de nossa região!  

 

- Quanto ao CONGRELAT 2018, portanto ano que vem, na República Domini-

cana, estou no aguardo das informações da Federação daquele país acerca 

do mesmo. 

 

 



 

 6. CONCLUSÃO 

 

Gostaria de agradecer a todos pelo empenho em servir, como verdadeiros tra-

balhadores (as) da vinha do Senhor (Mt. 20). Sigamos em frente, em comu-

nhão com toda a Família Salesiana, com fé, humildade e perseverança. 

A todos o meu abraço e orações constantes. 

 

 

Eduardo Pessoa Cavalcante 

Ex-aluno de Dom Bosco 

Conselheiro Mundial para as Américas 

Confederação Mundial dos Ex-alunos de Dom Bosco 

 


