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NATALICIOS
Maio
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13: Ir. Maria Geralda de Jesus
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Felicidades!

Ressurreição
Ir. M. Bianca Cecilia Di Palma - 08/04 - Roma
Marta Maria Ferreira Souza - 16/04 - Tia de Ir. Simoni Passos/MG

DATAS E SPECIAIS
MAIO
13 a 15 - Tríduo de Santo Aníbal Maria, em Aparecida de Sapucaia/RJ
16 - 12º Aniversário de Canonização de Santo Aníbal Maria
25 - Encontro REDIZAS
25 a 29 - Formação Permanente – 2º Grupo
30 e 31- Reunião do Conselho

Mãe, pedimos a sua bênção!
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EDITORIAL

Queridas Irmãs,
O IV Domingo de Páscoa
nos apresenta o ícone de
Jesus Bom Pastor, que conhece as suas ovelhas, chama-as pelo nome, alimenta-as e as conduz no caminho
seguro.
Este ano completaram-se
53 anos que celebramos o
Dia Mundial de Oração pelas Vocações no Domingo
do Bom Pastor. Esta data
nos lembra a importância
de rezar para que o dono da
messe mande trabalhadores
para a sua messe (cf. Lc 10,
2), como nos diz o Evangelho de Mateus (Mt 9, 3638): “Ao ver a multidão teve
compaixão, porque estava
cansada e abatida como
ovelhas sem pastor. Então
disse aos seus discípulos: ‘A
colheita é grande, mas pou-

cos os operários! Pedi, pois,
ao Senhor da colheita que
envie operários para a sua
colheita’.”
Aqui está a grandeza do
nosso Carisma na Igreja, a
pérola preciosa que Santo
Aníbal Maria encontrou na
Palavra de Deus, quando
ele pensava no que poderia
fazer para resolver o problema da falta das vocações.
Sente, então, uma forte necessidade de rezar pedindo
a Deus que envie a solução.
E refletindo sobre as palavras “Rogai ao Senhor da
messe...”, sentiu que Deus
lhe deu a resposta: Pedi
operários para a colheita!
O Papa Francisco, por
essa ocasião nos diz: “Como
gostaria que todos os batizados pudessem, no decurso
do Jubileu Extraordinário da
Misericórdia, experimentar a
alegria de pertencer à Igreja!
E pudessem redescobrir que
as vocações cristãs, bem
como as vocações particulares, nascem no meio do
povo de Deus e são dons da
misericórdia divina! A Igreja
é a casa da misericórdia e
também a terra onde a vocação germina, cresce e dá
fruto. Por este motivo, dirijo-me a todos vós, por oca-
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sião deste 53º Dia Mundial
de Oração pelas Vocações,
convidando-vos a contemplar a comunidade apostólica e a dar graças pela
função da comunidade no
caminho vocacional de cada
um.”
Irmãs, temos em nossas
mãos uma extraordinária riqueza e porque não dizer
também grande responsabilidade de cumprir a ordem
que Jesus nos deu, como
deu também aos apóstolos
e discípulos quando chamou
mais setenta e dois, enviando-os em missão dois a dois
(cf. Lc 10,1-16).
Assim, queremos ouvir e
seguir a voz do Cristo Bom
Pastor, deixando-nos atrair
e conduzir por Ele, consagrando e oferecendo a nossa vida pela causa do Reino
de Deus.
“Que o Deus de toda ternura e amor, sempre vivo no
meio de nós, encha-nos de
paz e tranquilidade e transforme-nos na imagem dEle,
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém”. (Jean Gailhac)
Com carinho,
Ir. Maria M. de Oliveira
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Papa Francisco
VIGÍLIA DE ORAÇÃO “PARA ENXUGAR AS LÁGRIMAS”
Quinta-feira, 5 de Maio de 2016
Prezados irmãos e irmãs!
Na sequência dos testemunhos que escutamos e
à luz da Palavra do Senhor
que clarifica a nossa situação de sofrimento, comecemos por invocar a presença
do Espírito Santo, para que
venha entre nós. Seja Ele
a iluminar a nossa mente, a
encontrar as palavras certas
e capazes de proporcionar
conforto; seja Ele a abrir
o nosso coração, para ter
a certeza da presença de
Deus que não nos abandona na provação. O Senhor
Jesus prometeu aos seus
discípulos que nunca os deixaria sozinhos: em cada situação da vida, estaria junto
deles com o envio do Espírito Consolador (cf. Jo 14, 26)
que havia de os ajudar, sustentar e confortar.
Nos momentos de tristeza, na tribulação da doença,
na angústia da perseguição
e na desolação do luto, cada
um de nós procura uma palavra de consolação. Temos
intensa necessidade de alguém que esteja ao nosso
lado e sinta compaixão de
nós. Experimentamos o que
significa estar desorientados, confusos, feridos profundamente como nunca
tínhamos pensado acontecer-nos. Incertos, olhamos

em redor para ver se encontramos alguém que possa
realmente compreender a
nossa dor. A mente enche-se de interrogações, mas
as respostas não chegam. A
razão, sozinha, não é capaz
de iluminar o nosso íntimo,
compreender a dor que sentimos e dar a resposta que
esperamos. Nestes momentos, temos mais necessidade das razões do coração,
as únicas capazes de nos
fazerem entender o mistério
que envolve a nossa solidão.
Quanta tristeza nos acontece vislumbrar em tantos
rostos que encontramos!
Quantas lágrimas são derramadas, em cada instante,
no mundo; uma diferente
da outra; e, juntas, formam
como que um oceano de desolação, que invoca piedade, compaixão, consolação.
As mais amargas são as
lágrimas causadas pela mal05

dade humana: as lágrimas
de quem viu arrancar-lhe
violentamente uma pessoa
querida; lágrimas de avós,
de mães e pais, de crianças... Há olhos que muitas
vezes param fixos no pôr-do-sol e têm dificuldade em
ver a alvorada dum dia novo.
Precisamos de misericórdia,
da consolação que vem do
Senhor. Todos nós precisamos dela; é a nossa pobreza, mas também a nossa
grandeza: invocar a consolação de Deus, que, com a
sua ternura, vem enxugar as
lágrimas do nosso rosto (cf.
Is 25, 8; Ap 7, 17; 21, 4).
Nesta nossa dor, não estamos sozinhos. Também
Jesus sabe o que significa chorar pela perda duma
pessoa amada. Uma das
páginas mais comoventes
do Evangelho é esta: quando Jesus vê Maria a chorar
pela morte do irmão Lázaro,
também Ele não conseguiu
conter as lágrimas. Emocionou-Se profundamente e desatou a chorar (cf. Jo 11, 3335). Com esta descrição, o
evangelista João quer mostrar como Jesus toma parte
na tristeza dos seus amigos
e Se solidariza com o seu
desconforto. As lágrimas de
Jesus embaralharam muitos
teólogos ao longo dos sécu-
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los, mas sobretudo lavaram
tantas almas, aliviaram tantas feridas! Também Jesus
experimentou, em Si mesmo, o medo do sofrimento
e da morte, a decepção e
o desconforto pela traição
de Judas e de Pedro, a dor
pela morte do amigo Lázaro.
Jesus «não abandona aqueles que ama» (Agostinho, In
Evangelium Johannis 49, 5).
Se Deus chorou, também eu
posso chorar, ciente de que
sou compreendido. O pranto
de Jesus é o antídoto contra
a indiferença face ao sofrimento dos meus irmãos.
Aquele pranto ensina-me a
assumir a dor dos outros,
a tornar-me participante do
incômodo e do sofrimento
de quantos vivem nas situações mais dolorosas. Mexe
comigo para me fazer perceber a tristeza e o desespero
de quantos viram até roubar-lhes o corpo dos seus
entes queridos, e já não têm
sequer um lugar onde possam encontrar consolação.
O pranto de Jesus não pode
ficar sem resposta por parte de quem acredita n’Ele.

Como Ele consola, assim
somos chamados nós a
consolar.
No momento do pavor,
da comoção e do pranto,
surge no coração de Cristo
a oração ao Pai. A oração é
o verdadeiro remédio para
o nosso sofrimento. Na oração, também nós podemos
sentir a presença de Deus
ao nosso lado. A ternura do
seu olhar consola-nos, a força da sua palavra sustenta-nos, incutindo esperança.
Junto do túmulo de Lázaro,
Jesus rezou dizendo: «Pai,
dou-Te graças por Me teres
atendido. Eu já sabia que
sempre Me atendes» (Jo 11,
41-42). Precisamos de ter
esta certeza: o Pai escuta-nos e vem em nosso auxílio. O amor de Deus, derramado nos nossos corações,
permite-nos dizer que, quando se ama, nada e ninguém
poderá jamais separar-nos
das pessoas que amamos.
Assim no-lo recorda, com
palavras de grande consolação, o apóstolo Paulo:
«Quem poderá separar-nos
do amor de Cristo? A tribu-

lação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o
perigo, a espada? (...) Mas
em tudo isso saímos mais
do que vencedores, graças
Àquele que nos amou. Estou convencido de que nem
a morte nem a vida, nem os
anjos nem os principados,
nem o presente nem o futuro, nem as potestades, nem
a altura nem o abismo, nem
qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor
de Deus que está em Cristo
Jesus, Senhor nosso» (Rm
8, 35.37-39). A força do amor
transforma o sofrimento na
certeza da vitória de Cristo e
da nossa vitória, com Ele, e
na esperança de que um dia
estaremos juntos de novo e
contemplaremos para sempre o rosto da Trindade Santíssima, fonte eterna da vida
e do amor.
Junto de cada cruz, está
sempre a Mãe de Jesus.
Com o seu manto, Ela enxuga as nossas lágrimas. Com
a sua mão, faz-nos levantar
e acompanha-nos pelo caminho da esperança.
Papa Francisco

Circulares e Comunicados
GOVERNO PROVINCIAL
Nº 05/16
Assunto: Formação Permanente e Retiro
Espiritual
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Governo Provincial
Formação Permanente FDZ
No dia 20 de abril, iniciamos a primeira etapa da formação permanente FDZ na Província Nossa Senhora do Rogate. As atividades
foram iniciadas com a celebração das vésperas e com o jantar. No dia seguinte os trabalhos foram conduzidos pelo Professor Doutor
Cesar Kuzma, que abordou a temática da humanização sobre a ótica da cristologia.
Nos dias 22 e 23, contamos com a assessoria da psicóloga Maria da Glória Cracco,
que trabalhou a temática da humanização a

partir das vivências da “criança interior”.
Encerramos essa etapa no domingo dia
22/04, com a participação na missa de ação
de graças pelos 25 anos de profissão religiosa de Irmã Cleusa. A missa aconteceu no
santuário da Divina Misericórdia e na ocasião
aproveitamos para fazer a peregrinação do
Ano Santo da Misericórdia, passando pela
Porta Santa.
Deus seja louvado por tantas oportunidades para nossa formação e missão!
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Parabéns Irmã Sherin
Com carinho, parabenizamos nossa coirmã Ir. Sherin, que emitiu os Votos Perpétuos em Roma,
no dia 17 de abril.

Parabéns ANSA!
No dia 17 de abril, a Comunidade FDZ Nossa Senhora Aparecida, de Valença/RJ, comemorou
os 50 anos de sua fundação! Dom Nelson presidiu a missa de ação de graças, com a participação
de muitas FDZ, alunos e seus familiares, educadores e a comunidade paroquial. Foi um belíssimo
momento!
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Encontro de Educadores no CSA
No dia 09/04/2016, a comunidade Santo
Antônio, mobilizou-se com seus educadores
para um encontro formativo. O tema foi uma
das dimensões da prioridade do VII Capítulo
Provincial FDZ, ou seja, a formação de edu-

cadores leigos(as) para atuarem junto às juventudes. Foi uma manhã de encontro, reflexão e partilha, conduzidas por uma equipe do
CEEC, as Irmãs Cecilia Maria, Eliane, Gislene
e Maria Neves!

9
Encontro de Educadores na Escola Madre Nazarena
No dia 02/04/2016, as educadoras da EMNM, se reuniram com a comunidade das Irmãs para
juntas estudarem a temática das juventudes!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/MG

a
Lajinh

Inscrição no CMAS
A Comunidade FDZ, Nossa
Sra. de Fátima, está radiante
por mais esta vitória conquistada para a Obra Social São Judas Tadeu: “INSCRIÇÃO DA
ENTIDADE NO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILAL. Esta inscrição

é por tempo indeterminado e
foi assinada pelo Sr. Presidente José Manoel da Silva, sob
o nº 001/2016. A Obra Social
São Judas Tadeu executa programas de tarefa escolar, projetos e oficinas com usuários
de famílias com baixa renda

ou outras carências. Nosso
objetivo com as crianças e
adolescentes é capacitá-los e
despertar o gosto pela resolução de problemas e raciocínio
lógico além da Formação Humana e Cristã, para inseri-los
no mercado de trabalho.

Núcleo CRB – Lajinha

No dia 30 de abril de 2016,
as irmãs Vilma e Cloreci, participaram do encontro promovido pela CRB, em Manhumirim/MG, no colégio Santa
Terezinha, das Irmãs Sacramentinas. Realizamos uma

dinâmica de acolhida e para
nossa surpresa, foram chegando muitos noviços sacramentinos, lotando a plateia
no empate entre religiosos e
religiosas. O diácono Diones
A. Pereira apresentou o tema

Homenagem a
Nossa Senhora
do Rogate
A Comunidade Nossa
Senhora de Fátima homenageia Nossa Senhora do
Rogate e confia à sua intercessão o pedido pelas vocações!
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“ANO DA MISERICÓRDIA E
A VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA (VRC) NA ATUALIDADE”. Misericórdia é o 1º
olhar afetuoso e terno que
acolhe e abraça o caído, o
indigente, o pobre e excluído.
A VRC enfrenta desafios pertinentes na aridez vocacional
e devemos nos perguntar:
Que rosto de misericórdia redescobrir? Após cochichos e
manifestações, tivemos um
saboroso almoço e reencontros. Retornamos com o propósito de viver e celebrar a
fé, a mística e a profecia.
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Encontro de Jovens
De 29/04 a 01/05/2016, as Irmãs FDZ
da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, de Lajinha/MG, estiveram reunidas
com um belo grupo de jovens na “casa de
cursos” da paróquia!
Foi um tempo riquíssimo de convivência e aprendizados!
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União de Oração pelas Vocações
No dia do Bom Pastor, os membros da UOV
de Lajinha-MG, renovaram suas promessas de
serem operários(as) na messe do Senhor, de
rezarem diariamente pelas vocações e ainda de
propagar esse mandamento do Coração Santíssimo de Jesus!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
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União de Oração pelas Vocações
No dia 17 de abril, na missa das 07h, acompanhados por Irmã Maria Neves, todos os membros
da UOV, da Comunidade Madre Nazarena Majone, renovaram seus compromissos com Jesus
Cristo através da vivência do Carisma do Rogate. Após a missa, todos foram para a casa das
Irmãs, onde a Comunidade os aguardava com um caprichado café da manhã.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Ioiô
Na quinta-feira, 28/04, os
alunos do CCR receberam a
visita de Allan Carlos Vierne,
idealizador do projeto “Mega
Desafio Fênix de Ioiô”.
O objetivo do projeto é
valorizar o ioiô como esporte. Muita gente conhece
como brincadeira, mas não

sabe que também é considerado um esporte com
campeonatos nacionais e
até mundiais.
“O foco principal é mostrar para as crianças a importância de aprender brincando, pois em uma semana
os alunos já conseguem re-

alizar algumas manobras”,
destaca Allan. O Mega Desafio de Ioiô é gratuito e
aberto à comunidade, acontece todo sábado às 10h na
praça (centro de Içara) até
o mês de julho e as aulas
demonstrativas percorrerão
todas as escolas da região.

13

Biobrafia de Irmã Maria
A diretora pedagógica do
Colégio Cristo Rei, irmã Maria de Fátima Santana, recebeu um presente especial da
turma do 5° ano pela passagem do seu aniversário no
dia 16 de abril. Os estudantes, em parceria com o professor Jairto Vitto, confeccionaram um livro contando
a história de vida irmã.
A biografia conta detalhes emocionantes da vida

da diretora, como o dia do
seu nascimento e a escolha da vocação religiosa.
13

“Foi um presente que jamais
esquecerei. Me senti muito
emocionada com o carinho
e o capricho com que prepararam o material”, destacou.
Para a realização do trabalho os estudantes fizeram
uma entrevista com a diretora e coletaram materiais
e fotos sobre suas preferências e gostos. Todos os alunos também deixaram seu
autógrafo na obra.

Dia de Convivência
No sábado, 16 de abril, os alunos do 6°
e 7° ano do Colégio Cristo Rei estiveram no
Parque ecológico de Maracajá para o Dia de
Convivência.
As turmas foram acompanhadas por professores e coordenadores. Juntos viveram
momentos de confraternização, contato com

a natureza e muita diversão.
O Dia de Convivência faz parte do calendário escolar anual do Colégio Cristo Rei.
Neste dia alunos e professores trocam experiências com atividades divertidas e saudáveis em um momento de descontração fora
da sala de aula.
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Projeto de Informática Mobiliza Turmas do CCR
Uma competição divertida
movimentou as turmas do 2º
ao 5º ano do Ensino Fundamental I do Colégio Cristo
Rei no mês de março.
A professora de Informática Bruna Zanatta Dal Toé
idealizou uma atividade multidisciplinar em que os estudantes puderam desenvolver
diferentes habilidades. As
atividades abordadas envolviam disciplinas como informática, português, artes, e
ainda a espiritualidade.
Ela propôs que cada turma construísse coletivamente uma história. Com as histórias desenvolvidas cada
turma utilizou a aula de informática para fazer no Paint o

desenho de sua história. Em
duplas, os estudantes usaram a imaginação e a criatividade e fizeram lindos desenhos. Cada turma escolheu o
melhor deles para a competição final.
Na quarta-feira, 30, o auditório do colégio recebeu
as turmas para prestigiar o
momento de conclusão do
projeto preparado pela professora. Muitas brincadeiras
motivaram e envolveram ainda mais os alunos.
Após a apresentação de
cada história e de cada desenho os jurados escolheram os campeões da competição. A turma vencedora
com a melhor história foi o 2º

ano “B” e do melhor desenho
o 4º Ano feito pela aluna Júlia
Forgiarini da Silva e o aluno
Yuri Honorato Goulart.
“Agradeço a todos que
contribuíram diretamente ou
indiretamente na execução
do projeto, principalmente
os professores que estiveram presentes em todas as
etapas. Aos alunos agradeço
toda dedicação e entusiasmo
demonstrado. Nessa simples
atividade foi possível observar o quanto a imaginação
os instigou a criatividade,
resultando em maravilhosas
obras de arte, só que desenhadas de uma maneira diferente e não convencional”
relata a professora.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
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Ampliada PJ Leste 1
Entre os dias 29/04 e 01/05, a Pastoral da Juventude do Regional Leste 1, encontrou-se para a
reunião Ampliada de avaliação e de planejamento da caminhada! Foi um tempo de graça e revigoramento para os jovens que levam adiante essa Pastoral no Estado do Rio de Janeiro. Cientes de
que “carregam belos tesouros em vasos de barro”, caminham na Graça de Deus pela antecipação
do Reino!
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Parabéns Irmã Simoni!
No dia 06/04/2016, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, reuniu-se para celebrar o aniversário de Irmã Simoni! Foi uma manhã abençoada e especial. Padre Gilmar (Palotino) presidiu
a santa missa e em seguida todos tomaram café e cantaram parabéns para a Irmã! Deus seja
louvado por sua vida e consagração!

Parabéns Irmã Maria José!
No café da manhã do dia 28/04, a Comunidade Nossa Senhora do Rogate, celebrou o aniversário de Irmã Maria José Ferreira. Após o café a festa continuou com a celebração da Santa Missa
presidida por Padre Gilmar. Deus seja louvado por sua vida e doação pelo Reino!
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53º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Nos dias 16 e 17 de abril,
a Comunidade Nossa Senhora do Rogate dedicou-se a preparar e celebrar o
53º Dia Mundial de Oração
pelas Vocações junto aos
membros da União de Ora-

ção pelas Vocações. No dia
16/04, Irmã Conceição recebeu o grupo na comunidade
para uma tarde de Retiro e
Convivência. No dia 17/04,
na missa das 07h da matriz
Nossa Senhora do Sagrado

Coração, com padre Rafael
(msc) presidindo a celebração, os associados renovaram seus compromissos
com o Senhor da Messe! Foi
um momento de alegria e
ação de graças.
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Ano da Misericórdia
No dia 03 de abril, Irmã Gislene
teve a oportunidade de estar com o
grupo de Jovens Adoradores, na Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, para um tempo reflexão e partilha
acerca do Ano da Misericórdia!
Foi uma experiência rica em testemunhos que aproximam sempre mais
do Pai Misericordioso. Bendito seja
Deus por esse ano da Misericórdia!
18

Postulinter CRB – Rio de Janeiro

Nos dias 16 e 17 de abril,
a CRB do Rio de Janeiro reuniu um grupo de postulantes

e seus formadores(as) para
o primeiro postulinter do ano
de 2016. Na ocasião Irmã

Gislene foi convidada para
assessorar o encontro, com
o tema: Vida Religiosa Jovem, rosto de misericórdia
no mundo. Foi um tempo de
graça, de reflexão, de partilhas e de muita convivência:
“Nossas juventudes são força real para a vida consagrada, não podemos deixar
que se percam em situações
periféricas, mas que tenham
a possibilidade de caminhar
com o essencial, que é o
próprio Cristo, rosto da Misericórdia do Pai”.

PJ Leste 1 na Rota 300
Entre os dias 09 e 10/04, a Pastoral da Juventude do Regional Leste 1, marcou presença no
encontro nacional de juventudes em Aparecida do Norte/SP. A ROTA 300, foi uma peregrinação
de jovens, para a casa da Mãe Aparecida, já em comemoração dos festejos de 2017. Na ocasião,
nossa juventude pode conviver com os senhores bispos que lá estavam reunidos em Assembleia.

19
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

a / RJ

Valenç

Parabéns Irmã Zuleide!
No dia 30/04, a Comunidade São Vicente,
juntamente com a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, e com
a presença de Madre
Maria Marques, comemorou com alegria o
dom da vida de Irmã
Zuleide! Bendizemos a
Deus por sua Vida e por
sua presença em nossa
Família Religiosa!

Encontro com Crismandos
No sábado, dia 16
de abril, vésperas do
dia Mundial de Oração
pelas Vocações, eu
Irmã Zuleide, participei
da catequese de Crisma com os adolescentes da Paróquia São
Sebastião do Monte
D’Ouro, da Diocese de
Valença. A catequista,
senhora Ana, junto aos
adolescentes, fez uma acolhida muito calorosa. Foi um
momento muito enriquecedor. Partilhamos experiências de fé dentro da caminhada da Igreja. Em mutirão
lemos a mensagem do Papa
Francisco para o dia 53º dia

Mundial de Oração pelas Vocações, destacamos trechos
que marcaram nosso coração, tais como: “A vocação é
sustentada pela Igreja [...] O
chamado de Deus acontece
através da mediação comunitária”.
Destacamos que a voca20

ção cristã, bem como
as vocações particulares, nascem no meio
do povo de Deus e
são dons da misericórdia divina! A Igreja é a
casa da misericórdia e
também a “terra” onde
a vocação germina,
cresce e dá frutos. Já
que estávamos falando
de vocações, falei um
pouco sobre a historia de
Santo Aníbal Maria Di Francia. No trabalho vocacional
vejo a importância de ajudar
na espiritualidade desses
adolescentes para que façam um bom discernimento
enquanto cristãos.
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Dia Mundial de Oração pelas Vocações
O Dia Mundial de Oração
pelas Vocações foi muito
significativo para a Paróquia
São Sebastião do Monte
D‘Ouro. No domingo, dia 17
de abril, iniciamos nossas
atividades às 15h, com a
adoração vocacional. Con-

tamos com a presença da
União de Oração pelas Vocações (UOV), dos Vicentinos e da Pastoral Familiar.
Às 19h, na missa presidida
por Dom Elias, os membros
da UOV renovaram seus
compromissos de rezar pe-

las Vocações. Na ocasião,
Irmã Zuleide, falou sobre o
grupo e fez o convite para
quem desejasse fazer parte
do mesmo. No final da santa
missa todos rezaram a oração de Santo Aníbal pelas
Vocações.
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Partilhando o Carisma
com os Leigos(as)
Nós, Filhas do Divino Zelo, partilhamos a
nossa espiritualidade com os funcionários. Na
última terça-feira de cada mês nos reunimos
para estudar e partilhar momentos de nossas
vidas, com objetivo de nos fortalecemos na
missão de cuidar dos Idosos e de todos que
encontramos em nosso caminho. Cada mês é
uma dinâmica diferente como: escuta da Palavra de Deus, textos dos escritos de Santo
Aníbal, novenas, missas e outros.
21
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Dia do Índio

Abertura da Campanha da
Fraternidade 2016

Foi com grande alegria, que dia 19 de abril, a
nossa escola comemorou o dia do índio com as
turmas do infantil. Resgatamos com os pequeninos um pouco da origem do povo brasileiro.

Casa comum, nossa responsabilidade
“Quero ver o direito brotar como fonte e correr
a justiça qual riacho que não seca.” (Am 5, 24)
No dia 15 de abril, a nossa escola, deu
abertura a Campanha da Fraternidade. Foi um
momento lindo, com todas as turmas nos dois
turnos. Mas, não paramos por aí! Toda semana as turmas apresentam um conteúdo para
refletirmos sobre o tema: “Casa comum nossa
responsabilidade”.
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Casa Comum: Planeta Terra!
Para bem celebrar e fixar o tema da Campanha da Fraternidade, nossa escola fez vários encontros preparados pelas turmas do Infantil ao 5° ano do Fundamental. Foram momentos que demonstraram a criatividade e o dever de cada um(a) de cuidar da nossa Casa Comum: o Planeta.
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Entre Amigos
No dia 15 de abril, as turmas do infantil II A e B e III B, fizeram um piquenique saudável com
uma variedade de frutas. Foi uma manhã e uma tarde gostosa para os nossos pequenos.
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Momento na Capela
“Deixai vir a mim as crianças,
porque delas é o Reino dos
Céus”( Mt 19,14)
Rápido, mas bonito, confortável na presença de Jesus!!!
Foi um dia especial! Sentimo-nos vivos, em paz e leve, porque estávamos em sua presença. Que Deus abençoe cada
uma de nossas crianças e suas
famílias.
Turma do 4°ano matutino

Os Jovens Rezam

O Grupo de Jovens Animados, da Paroquia Divino
Espirito Santo, às vinte horas do dia 05 de abril, reuniu-se em nossa capelinha
para refletir e rezar o terço pelas Vocações. Sendo

esse grupo consagrado a
Nossa Senhora, o terço não
poderia ser esquecido. Irmã
Maria dos Anjos fez a proposta de ser meditado sobre
a vida de Maria de Nazaré.
Que fervor! Que Fé!
24
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Cânticos,
jaculatórias,
jovens felizes por estarem
rezando na capelinha das
Irmãs. Pediram uma nova
data para a Lectio Divina
junto com a Irmã, o que é
muito benéfico, pois a Igreja
propõe para os seus filhos
esse jeito de rezar.
Venham! Esperamos que
tantos rapazes e moças procurem a nossa casa para
orar por aqueles que são
chamados a servir a Deus e
à Igreja em nosso Instituto,
nas missões além-fronteiras.
Sejamos boas operárias
e operários onde quer que
estejamos. Dai-nos Senhor
Vocações para o vosso serviço.
Irmã Maria dos Anjos, fdz

Unidos na Oração somos mais Fortes!
No dia 02 de abril, o grupo da União de Oração pelas
Vocações (UOV), reuniu-se
no Seminário dos Rogacionistas, para o retiro em preparação para renovação das
promessas de rezar e trabalhar pelas Vocações, pois o
ROGATE é Oração e Ação.
Durante o dia o programa
foi vasto. Irmã Maria dos Anjos, com carinho e zelo, assessorou esta jornada, ela-

borada de deserto, reflexão,
partilha e oração. Grande
destaque foi dado a mensagem do Santo Padre para o
dia Mundial de Oração pelas
Vocações.
Finalizamos com a celebração do Ano da Misericórdia. “Pedi e recebereis”,
sendo palavra de Deus,
acreditamos que o Senhor
do ROGATE, atenderá as
nossas orações, enviará vo-

cações para o nosso Instituto, que no zelo e na fé está
a serviço da messe na Igreja
de Jesus Cristo.
Senhor da Messe, ajuda-nos a cumprir a missão de
propagar, de rezar e de ser
bons operários e operárias
segundo o Coração de Jesus, Bom Pastor. Obrigado
Senhor por este sonhado
retiro.
Ir. Mª Dos Anjos
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Uma Nova Comunidade
Ir. Edna Maria e Ir. Maria
da Glória Vieira, acompanhadas pela Secretária Paroquial
– Edcléia, estiveram na localidade de Caldeirões para um
encontro com as famílias que
desejam iniciar uma comunidade eclesial. Algumas jovens
que participam do curso de
Crisma em outra comunidade
já iniciaram atividades de catequese com crianças e, uma
vez por semana rezam o Terço nas casas.

Crisma em Caraíbas
Ir. Edna Maria e Ir. Juçara contribuíram com
uma manhã de retiro para os catequisandos de
Crisma na Paróquia Santo Antônio de Caraíbas.
Os mais de oitenta jovens e seus catequistas
se reuniram no colégio do Bairro Jiboia. Foi um
tempo muito proveitoso no qual foram aprofundados aspectos dos Sete Dons do Espírito Santo e sobre a vocação que cada pessoa deve se
preparar para assumir de modo mais efetivo na
comunidade eclesial.
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Ano da Vida Consagrada
A Diocese de Caetité realizou uma celebração Eucarística especial para concluir solenemente
o Ano da Vida religiosa. O evento se deu no dia 10 de abril na Catedral Santa Ana. Ir. Edna Maria
e Ir. Maria Geralda tomaram parte neste momento importante para a Vida Religiosa diocesana.

Com a Juventude
No dia 10 de abril, o grupo de jovens de Maetinga, realizou o primeiro retiro do ano. Vinte participantes usufruíram de uma manhã de oração e reflexão e, claro, em se tratando de juventude,
algumas dinâmicas e brincadeiras. Tudo com muita seriedade e concentração.
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JORNADA DE ADORACIÓN – 24/04/2016
La Jornada de Adoración
al Santísimo es un día de
fiesta. Empezamos siempre con la oración de Laudes cuando el Santísimo
es expuesto para que sea
adorado por nosotras y las
personas que vienen. Pocos adultos participan, pero
los que se hacen presentes
permanecen por un longo
tiempo en la presencia de
Jesús entretenidos con El

por el silencio y la reverencia profunda. Los miembros
de UOV (Unión de Oración
por las Vocaciones) fueran
invitados para la clausura de
la adoración, que participaron con nosotras Hermanas
de la Celebración de Vísperas y de la Procesión del
Santísimo hasta la capilla
interna, de nuestra casa,
con canticos de alabanza.
Hemos preparado la mesa

con empanadas, queques
y soda, todo hecho por la
Hna. Iracema Rodrigues, en
la panadería donde trabaja.
Fue un rico refrigerio que encanto e alegro a todos que
participaron.Damos las gracias y felicidades al equipo
que comparte con nosotras
el Carisma de nuestro Fundador San Aníbal María Di
Francia.
Hna. Carolina Ely Y. A.
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LA ESPERANZA ALEGRA LOS CORAZONES – 20/04/2016
Después de más de veinte años que Don Daniel Condori y su esposa fallecieron,
dejando dos hijos pequeños,
Claudia y Juan Condori sin
familia, sin parientes y sin
nadie por ellos…recién habían empezado a estudiar…
y casa, terreno, todo se
quedo inactivo, sin dueño…
pero con la orientación constante de las Hermanos, los
dos niños crecieron y hoy,
adultos pueden opinar y
asumir por si mismo los que
les compete.
De 2007 hasta ahora,

trabajamos mucho, corremos mucho, gastamos mucho tiempo, dinero, papeles,
idas y venidas. Conseguimos colocar en sus nombres
el agua, después la energía
eléctrica… estamos en la
etapa final del proceso que
les garantiza el derecho de
la propiedad.
Estuvieron presente el
día 20 de abril dos abogadas, el Juez e los testigos.
Después de haber confirmado las respuestas a las preguntas hechas por el Juez,
anunció que en poco tiempo

el documento estará en sus
manos, garantizándoles el
derecho del patrimonio dejado por sus padres.
Los dos jóvenes felices
abrazaron el Juez y nosotras nos alegramos mucho
junto con la abogada Dra.
Rosa Ayala, que sin esperar
cambios ha trabajado con
nosotras todos estos años.
Para conquistar lo que necesitamos es necesario ir a la
lucha, con ganas de servir y
llenas de esperanza.
Hna. Inez Dagostin, fdz
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“53° JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES”

Los ASOCIADOS de la
UOV (Unión de Oración por
las Vocaciones) después de
a profundizar el mensaje del
Papa Francisco sobre la “53°
Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones”, estuvieran presentes en la sonlene
misa que fue celebrada por
P. Omar Castrillo. Después
de la homilía donde el sacerdote les recuerda el compromiso que asumirán años
anteriores para hoy renovarlos con entusiasmo e coraje
para, no solamente llevar en
cuenta la Oración, pero toda
su acción que esté volteada

a las vocaciones de especial
consagración y también a
las demás vocaciones, especialmente la familia que
hoy en día los hijos sufren y
lloran por sus papas ausentes.
Terminada la homilía
los Asociados fueran llamados por la Hna. Carolina Ely
Yana Andia, coordinadora
del grupo, a presentarse
cerca el altar donde después
de pronunciar sus nombres,
juntos anunciaron en voz
alta la fórmula del compromiso. Fueron acogidos por el
sacerdote que les dio la ben-
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dición y por todos los fieles
con un grande e cariñoso
aplauso. Los Asociados, que
tienen en la Iglesia una misión específica de sustentar
las vocaciones con la oración, también se proponen a
ayudar a los que necesitan
para seguir a delante.
Un nuevo miembro se
unió al grupo, la señora Josefina Cruz, con disposiciones de, no solo rezar, pero
ayudar en la Iglesia y participar de otras Pastorales.
Quien los miro, se encanto al ver la seriedad con que
abrazaran el pequeño verso del evangelio: “ROGAD
AL SEÑOR DE LA MIES”…
Papa Francisco destaca en
su carta que: “La vocación
nace en la Iglesia, crece en
la Iglesia y está sostenida
por la Iglesia”. Cada miembro está llamado a ser dinamismo en la Iglesia, siendo
testigos del Evangelio a los
demás.
Hna. Carolina E. Y. Andia
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“DIA DEL NIÑO” EN CENTRO MADRE NAZARENA
Proyecto de C.M.N: La
Educadora Gladys Mercado
con las Hermanas organizarán una hermosa fiesta para
los Niños y hubo el compartir de todos. Estaban felices
inflando los globos, ornamentando la sala donde estudian.
Todo organizado la Maestra les invitó a participar
de dinámicas de juegos en

la cuadra cercana, mientras
las Hermanas prepararon la
mesa con torta, saladitos,
dulces y soda para un rico
refrigerio.
Encontrar todo listo en la
sala fue de mucha alegría
e más, recibir pequeños regalos de las Hermanas y de
la Maestra fue algo fenomenal. Algo que de entre ellos,
muchos no conseguirían si

quiera un regalito.
Alabamos a Dios por la
presencia de estos NIÑOS
en nuestras vidas. Ellos son
sencillos, alegres, confiables y sinceros, calidades
que nos ponen a reflexionar
sobre las actitudes de los
adultos.
Es posible que aprendamos con ellos.
Hna. Carolina Eli Y. A.
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FIESTA DEL NIÑO – 10/04
Día de Fiesta para los
Niños. Después de misa,
reunimos todos, hasta los 12
(doce) años en un ambiente ornamentado adecuadamente para rendirle el más
hermoso homenaje.
En un momento de silencio, los organizadores dirigirán a los niños palabras de
felicidades, de cariño e con
ternura, fueran acogidos y
abrazados. Les fuera servido
un rico desayuno. La mayoría llegaran con hambre y el
rico chocolatata con sándwi-

ch preparado por Dr. Peter
Torres, médico voluntario
de la “Farmacia Urkupiña”
y Hna. Iracema Rodrigues,
responsable de la “Panadería Madre Nazarena” fue suficiente para devolver alegría
en el rostro de los niños.. En
seguida, uno a uno pasó
por el médico que le dio la
tableta para desparasitar y
el cepillo para cepillar sus
dientes. Hecho este procedimiento, los niños y adultos
que quisieron, les fue aplicado el “flúor”.

Los niños estaban felices, los papas y mamás que
los acompañaron también
participaron de esta fiesta.
Viendo la alegría, el contentamiento de todos concluimos que con lo poco
que damos, dejamos tantos
niños necesitados del barrio y tantos mayores que los
acompañaran con ganas de
ir adelante e creer que es
posible hacer, mismo que
sea por poco, otros inmensamente felices.
Hna. Inez Dagostin, fdz
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