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Ressurreição
Ir. M. Genesia Mezzanotte - 11/04 - Altamura / Itália

A morte não é nada [...]. Eu não estou
longe, apenas estou do outro lado do
caminho. (Sto. Agostinho)
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EDITORIAL

Com o coração cheio
de alegria e esperança, caminhemos jubilosas sob o
esplendor de sua Gloriosa
Ressurreição.
Durante o tempo Pascal, toda a nossa vivência,
tudo o que aconteceu ou irá
acontecer, nos compromete e nos impulsiona a viver
cada dia melhor a nossa
Vida Religiosa Consagrada.
A Páscoa nos motiva a
buscar a nossa própria santificação inspirada na Exortação Apostólica Gaudete et
Exsultate do Santo Padre, o
Papa Francisco. Ele nos diz:
“Todos somos chamados
a ser santos, vivendo com
amor e oferecendo o próprio
testemunho nas ocupações
de cada dia, onde cada um
se encontra. És uma consagrada ou um consagrado?
Sê santo, vivendo com alegria a tua doação” (nº 14).
O caminho ideal de santidade é procurar viver a Páscoa de Jesus como Ele viveu
e praticar o que nos ensinou.

É identificar-se com a sua
Pessoa, conhecê-Lo e seguir seus passos. Antes de
sua morte um mandamento
novo Ele nos deixou: “Amar
como Ele nos amou”. (João
13,34)
A vivência da Páscoa não
se resume em celebrá-la
apenas um dia, uma semana ou um mês. Ela se estende e se perpetua no nosso
cotidiano, sempre que promovemos a paz, a partilha,
a alegria, a bondade, a solidariedade, a justiça e o amor
frateno.
O Documento Lumen Fidei, nº 20, nos ensina: “Cristo desceu à terra e ressuscitou dos mortos: com a sua
encarnação e ressurreição,
o Filho de Deus abraçou o
percurso inteiro do homem e
habita nos nossos corações
por meio do Espírito Santo.
A fé sabe que Deus Se tornou muito próximo de nós,
que Cristo nos foi oferecido
como grande dom que nos
transforma
interiormente,
que habita em nós, e assim
nos dá à luz que ilumina
a origem e o fim da vida, o
arco inteiro do percurso humano”.
Portanto, Irmãs, vamos
seguir o Ressuscitado, firmes na busca da vida nova,
da santidade para as nossas
vidas. Com entusiasmo nos
empenhemos em dar o melhor de nós mesmas, crescer

na graça de Deus, na certeza de que Ele nos encoraja:
“Não tenhais medo! Sou eu!”
(Mc 6,50).
Irmãs, viver a Páscoa é
deixar-se transformar por
Jesus. Ele espera que não
nos conformemos com uma
vida medíocre, superficial,
indecisa e sem senido. É
o momento de buscarmos
uma mudança total na nossa maneira de pensar, agir e
falar.
Somos convidadas a ser
testemunhas do Cristo Ressuscitado! Deus nos dá a
graça de nos renovarmos interiormente. Ele espera que
sejamos mulheres corajosas
e autênticas como Maria
Madalena que sai às pressas para anunciar: Ele está
vivo! Por isso, Santo Tomás
de Aquino a intitula: “Apóstola dos Apóstolos”.
Que o nosso coração
arda e a nossa mente esteja
aberta para acolher a graça
que Deus nos oferece, com
possibilidades de mudança
para tornar nossa vida feliz
e cheia de sentido.
Vivamos intensamente a
espiritualidade pascal. Deixemo-nos ser tocadas por
essa alegre notícia! O Ressuscitado vive e está entre
nós!
Abraços Pascais em
Cristo Ressuscitado!
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Papa Francisco
Páscoa

01 de Abril de 2018
Estimados irmãos e irmãs, bom dia e feliz Páscoa!
Vedes que hoje há flores:
as flores indicam júbilo, alegria. Em certos lugares, a
Páscoa é chamada também
“Páscoa florida”, porque floresce Cristo Ressuscitado: é
a nova flor; floresce a nossa
justificação; floresce a santidade da Igreja. Por isso,
muitas flores: é a nossa alegria. Nós festejamos a Páscoa toda semana, a semana
inteira. E por isso nos desejamos mais uma vez, todos
nós, os bons votos de “Feliz
Páscoa”. Digamos juntos:
“Feliz Páscoa!”. Gostaria
que desejássemos também
os votos de “Feliz Páscoa”
— porque ele foi o Bispo de
Roma — ao amado Papa
Bento, que nos acompanha pela televisão. Ao Papa
Bento, todos desejemos Feliz Páscoa!
Com esta catequese encerramos o ciclo dedicado à
Missa, que é precisamente
a comemoração, mas não
apenas como memória; vive-se de novo a Paixão e
a Ressurreição de Jesus. A
última vez chegamos até à
Comunhão e à oração após
a Comunhão; depois desta
prece, a Missa termina com
a Bênção concedida pelo
sacerdote e com a despedida do povo (cf. Ordenamen-

to Geral do Missal Romano,
90). Assim como tinha começado com o sinal da cruz,
em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo, é ainda
em nome da Trindade que
se conclui a Missa, ou seja,
a ação litúrgica.
Todavia, sabemos que
quando a Missa termina,
tem início o compromisso
do testemunho cristão. Os
cristãos não vão à Missa
para cumprir um dever semanal e depois esquecer-se, não! Os cristãos vão
à Missa para participar na
Paixão e Ressurreição do
Senhor, e em seguida viver
mais como cristãos: tem início o compromisso do testemunho cristão! Saímos
da igreja para «ir em paz»
levar a Bênção de Deus às
atividades diárias, aos nossos lares, aos ambientes de
trabalho, às ocupações da
cidade terrena, “glorificando
o Senhor com a nossa vida”.
Mas se eu sair da igreja ta-

garelando e dizendo: “Olha
para isto, para aquilo...”, com
a língua comprida, a Missa
não entrou no meu coração.
Porquê? Porque não sou
capaz de viver o testemunho cristão. Cada vez que
saio da Missa, devo sair melhor que quando entrei, com
mais vida, com mais força,
com mais vontade de dar
testemunho cristão. Através
da Eucaristia, o Senhor Jesus entra em nós, no nosso
coração e na nossa carne, a
fim de podermos «exprimir
na vida o sacramento recebido da fé» (Missal Romano,
Coleta da Segunda-Feira na
Oitava de Páscoa).
Portanto, da celebração
à vida, conscientes de que
a Missa tem o seu cumprimento nas escolhas concretas de quem se deixa
comprometer pessoalmente nos mistérios de Cristo.
Não devemos esquecer que
celebramos a Eucaristia
para aprender a tornar-nos
homens e mulheres eucarísticos. Que significa isto?
Significa deixar que Cristo
aja nas nossas obras: que
os seus pensamentos sejam
os nossos, os seus sentimentos os nossos, as suas
escolhas as nossas. E isto é
santidade: agir como Cristo
é santidade cristã. Quem o
exprime com exatidão é São
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Paulo; quando fala da própria assimilação a Jesus, diz
assim: «Fui crucificado com
Cristo. Eu vivo, mas já não
sou eu; é Cristo que vive em
mim. A minha vida presente,
na carne, eu vivo-a na fé no
Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim» (Gl
2, 19-20). Este é o testemunho cristão.
A experiência de Paulo
ilumina-nos também a nós:
na medida em que mortificarmos o nosso egoísmo,
ou seja, fizermos morrer o
que se opõe ao Evangelho
e ao amor de Jesus, cria-se
dentro de nós maior espaço
para o poder do seu Espírito. Os cristãos são homens
e mulheres que deixam alargar a própria alma com a força do Espírito Santo, depois
de ter recebido o Corpo e o
Sangue de Cristo. Permiti
que a vossa alma se alargue! Não estas almas tão
estreitas e fechadas, pequenas, egoístas, não! Almas
largas, almas grandes, com
vastos horizontes... Deixai
que a vossa alma se alargue
com a força do Espírito, depois de receber o Corpo e o
Sangue de Cristo.
Dado que a presença real
de Cristo no Pão consagrado não acaba com a Missa
(cf. Catecismo da Igreja Católica, 1374), a Eucaristia é
conservada no Tabernáculo
para a Comunhão aos enfermos e para a adoração si-

lenciosa do Senhor no Santíssimo Sacramento; com
efeito, o culto eucarístico
fora da Missa, quer de forma
particular quer comunitária,
ajuda-nos a permanecer em
Cristo (cf. ibid., 1378-1380).
Portanto, os frutos da
Missa estão destinados a
amadurecer na vida de todos os dias. Podemos dizer
assim, forçando um pouco a
imagem: a Missa é como o
grão, o grão de trigo que depois, na vida comum, cresce, cresce e amadurece nas
boas obras, nas atitudes que
nos tornam semelhantes a
Jesus. Portanto, os frutos
da Missa estão destinados
a amadurecer na vida de
todos os dias. Na verdade,
aumentando a nossa união
a Cristo, a Eucaristia atualiza a graça que o Espírito
nos concedeu no Batismo e
na Confirmação, a fim que
o nosso testemunho cristão
seja credível (cf. ibid., 13911392).
Além disso, o que faz a
Eucaristia, acendendo nos
nossos corações a caridade
divina? Separa-nos do pecado: «Quanto mais participarmos na vida de Cristo e progredirmos na sua amizade,
tanto mais difícil nos será
romper com Ele pelo pecado
mortal» (ibid., 1395).
A frequência regular do
Banquete eucarístico renova, fortalece e aprofunda o
vínculo com a comunidade

cristã à qual pertencemos,
segundo o princípio de que
a Eucaristia faz a Igreja (cf.
ibid., 1396), unindo todos
nós.
Por fim, participar na
Eucaristia engaja-nos em
relação aos outros, de maneira especial aos pobres,
educando-nos a passar da
carne de Cristo para a carne
dos irmãos, onde Ele espera ser por nós reconhecido,
servido, honrado e amado
(cf. ibid., 1397).
Trazendo o tesouro da
união com Cristo em vasos
de barro (cf. 2 Cor 4, 7), temos contínua necessidade
de regressar ao santo altar
até podermos, no paraíso,
participar plenamente da
bem-aventurança do banquete de núpcias do Cordeiro (cf. Ap 19, 9).
Demos graças ao Senhor
pelo caminho de redescoberta da Santa Missa, que
Ele nos concedeu percorrer
juntos, e deixemo-nos atrair
com fé renovada por este encontro real com Jesus, morto
e ressuscitado por nós, nosso contemporâneo. E que a
nossa vida seja sempre “florida” assim, como a Páscoa,
com as flores da esperança,
da fé e das boas obras. Que
encontremos sempre a força
para isto na Eucaristia, na
união com Jesus. Feliz Páscoa a todos!
Saudações

FELIZ PÁSCOA !
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Governo Provincial
1º Encontro de Coordenadoras da REDIZE
De 09 a 11 de abril, as
coordenadoras e diretoras
da Rede Divino Zelo de Educação, reuniram-se no Sítio
Santo Antônio, na cidade de
Comendador Levy Gasparian, para um tempo de estudos e definições acerca da
identidade pedagógica das
escolas.
No dia 10, após a acolhida feita por Irmã Eliane, Irmã
Gislene conduziu a oração
de abertura. Na sequência, Irmã Maria de Fátima
junto com a coordenadora
Aline, conduziu a dinâmica
de apresentação e entrosamento. Durante todo o dia,

com a assessoria de Irmã
Gislene, o grupo trabalhou
os documentos da Igreja, a
partir do Concílio Vaticano
II, sobre a educação católica, que serviu de base para
a solidificação da identidade
pedagógica da Rede. No
encerramento do dia, Irmã
Vilma apresentou modelos
de uniformes para os educadores das escolas. Algumas
coordenadoras ficaram com
a responsabilidade de organizar outros modelos para a
aprovação de todas.
No dia 11, Irmã Érica conduziu a partilha a respeito do
projeto 2019. O grupo defi-

niu o tema e o lema, a saber: O chamado a santidade
nos tempos atuais / Sede
santos como vosso Pai é
Santo. Partindo dessa base,
sob a apresentação de Irmã
Sineide, definiu-se a agenda
2019 e todas as responsabilidades de cada escola.
Encerramos o encontro
com uma oração de bênção
e um delicioso almoço. Foi
um tempo de graça, pelo
qual agradecemos a Deus
e a intercessão da Virgem
Santíssima.
Ir. M. Gislene Danielski
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Seminário da Vida Consagrada - Aparecida - SP
Madre Maria Marques,
acompanhada das Irmãs Maria Eli Milanez e M. Nivalda
MIlak participaram do SEMINÁRIO NACIONAL DA VIDA
CONSAGRADA, que se realizou entre os dias 04 e 08
de maio, em Aparecida/SP. O
tema foi: “Mística e Profecia
na missão comunitária” e o
lema: “Saiamos, às pressas,
com Maria, aonde clama a
vida”. O Seminário aconteceu

no Centro de Eventos Padre
Vitor Coelho, Santuário Nossa
Senhora Aparecida. O evento
foi organizado para concluir a
Peregrinação da Imagem de
Nossa Senhora Aparecida,
nas Regionais da CRB. Foram
convocados todos os/as Superiores/as Maiores e Membros
Associados da CRB Nacional
para participar deste momento
de fé, devoção e reflexão sobre a Vida Consagrada.

Equipe Pré-Capitular em Ação
Nos dias 21 e 22 de abril, a
equipe composta pelas Irmãs,
M. Arcilene Rosa da Silva, M.
Eliane Espíndola da Silva, M.
Érica Bitencourt Pereira, M.
Gislene Danielski, Maria Neves
de Souza e M. Simoni Ferreira
Freire, e Madre Maria Marques
de Oliveira, se reuniu para fazer a síntese do trabalho que
chegou das Comunidades da
Província em preparação ao
VIII Capítulo Provincial e preparar o próximo texto que servirá de apoio para que as prioridades do triênio 2018-2021
sejam apontadas.
A equipe trabalhou ativamente nos dois dias. No primeiro, iniciando pela manhã
com a leitura de todo o material enviado pelas comunidades. A Ir. Maria Neves, já havia
feito a junção de todas as res-

postas num único documento,
que foi lido por todas. Após a
leitura, já na parte da tarde, a
equipe dividiu-se por duplas, a
fim de redigir um texto, a partir
das respostas recebidas.
Como o material era muito
denso, o trabalho continuou no
dia seguinte. Após o almoço,
a equipe reuniu-se para ver
como estava o andamento dos
trabalhos, e em seguida as duplas deram prosseguimento à
elaboração do texto. O trabalho final foi a junção dos textos,
elaborando um documento a
ser enviado às Comunidades.
Finalizando a reunião, foi marcada a data para o envio da
tarefa às Comunidades e foi
marcada a data da próxima
reunião da equipe.
Ir. M. Simoni F. Freire
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

UOV - RETIRO e RENOVAÇÃO DOS COMPROMISSOS
“Enamorai-vos de Jesus
Cristo” (Santo Aníbal)

O “Retiro de Oração” é
uma forma específica de
adorarmos a Deus através
da Oração, da reflexão e
partilha. O tema proposto
foi muito sugestivo: “Enamorai – vos de Jesus Cristo” e
o texto evangélico foi de Jo
20,1-2.11-18, que nos ajudou
a refletir sobre essa aproximação amorosa do Cristo
que nos ama incondicionalmente, como foi com Maria
Madalena. Apesar de sua
vida voltada para outros fins,
quando ela descobriu o Senhor, nunca mais O deixou.
Sentindo arder o coração
de amor saiu correndo para
anunciar aos discípulos que
tinha visto o Senhor. Ela realmente “Enamorou-se” pela
bondade, carinho e amor de
Jesus, que a chamou pelo
nome, devolvendo-lhe toda
a sua dignidade. Maria Madalena começa uma nova
história de amor com Deus.

A partir desse dia, sua vida
se transformou, foi como se
uma página nova do livro da
sua vida, começasse a ser
escrito, tornando-se Apóstola de uma nova e maior esperança.
Também refletimos sobre
Santo Aníbal, que em toda a
sua vida foi enamorado de
Cristo. Desse amor apaixonado e santo, fez o seu programa de vida e traçou todo
o seu trajeto, fundando os

Institutos das Filhas do Divino Zelo e dos Padres Rogacionistas. Ele afirmava sempre “A minha vida é Cristo,”
e incentivava a todos a viver
o mesmo amor, a se apaixonarem por Jesus. Contemplando esses dois testemunhos, não há como não se
“Enamorar por Jesus.” Deu
tão certo com Eles, apesar
das dificuldades, da cruz
que tiveram que abraçar que
não nos resta senão, escolher o mesmo caminho. É o
único que nos trará a verdadeira felicidade e a VIDA em
abundância, não de bens
materiais que são passageiros, mas da eternidade plena e feliz. Esse é o sentido
de passarmos por aqui. Que
o nosso amor a Jesus acenda na nossa alma o desejo
de viver como Maria e Santo
Aníbal e que o nosso amor a
Maria e a Santo Aníbal nos
leve a amar plenamente a
Jesus.
Jussara Faria – UOV
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Bolívia

Passeio
No dia 11 de março, realizamos um maravilhoso passeio
com os membros de grupos das Pastorais da Capilla de Urkupiña em Cuevas. Foi um dia maravilhoso. Nos divertimos com
a cachoeira em meio a natureza, agradecendo a Deus por
tudo que ele criou. Aproveitamos para fortalecer os laços de
amizade e irmandade entre os membros. Portanto, foi um dia
de convivência, partilha, diversão e muito louvor e gratidão ao
Senhor.

Festa Do Dia Das Crianças
Na Bolívia, a festa das
CRIANÇAS se comemora
no dia 12 de abril. Foi com
muito carinho e dedicação
que Ir. Inez Dagostin junto
com a enfermeira Beatriz e
os médicos Dr. Piter e Marisol convidaram as crianças
do bairro de Urkupiña, para
aplicação de flúor e remédio para vermes a todas as
crianças. Preparam ainda
um delicioso achocolatado
com panetone para distribuir
a todos. As crianças se deliciaram... Da mesma forma,
a professora Estela Paredes
colocou enfeites na sala e
fez um lindo porta lápis de

material reciclável para presentear a cada um.
Contamos ainda, com
a ajuda de três jovens que
prepararam e realizaram diversas brincadeiras. Vejam
que turma animada na corrida de saco, ovo na colher,
etc... pura diversão.Oferecemos também, um conjunto
de roupas, brinquedos e um
saboroso bolo com salgadinhos. Foi um dia de puro
sorriso, alegria e diversão.
Por tudo isso, bendizemos
à Providencia de Deus que
sempre se manifesta em
nossas Obras Sociais. Destacamos a nobreza do jovem

Álvaro Prado que se ofereceu como voluntário para
dar aulas de computação
no Centro Madre Nazarena
para nossos pequeninos.
Também enaltecemos a generosidade e desprendimento dos Irmãos Franciscanos
que doaram 22 caixas de
panetone para nossas crianças, os pobres e enfermos
que visitamos. E tantos outros que colaboraram com
doações de roupas usadas
para o bazar e uma impressora. Louvado seja, Senhor,
por tantas Graças!!!
Ir. Cloreci

10

Preparação ao Capítulo Provincial
A comunidade reuniu-se
para realizar os trabalhos
em preparação ao VIII Capítulo Provincial! Foi um dia
rico de estudos, reflexão,
oração, revisão de nossa
caminhada e de partilhas.
Pedimos ao Senhor que nos
ajude e nos ensine a colocar
em prática no nosso dia a

dia, tudo aquilo que rezamos
e refletimos. Agradecemos
também, o dom da nossa
vocação e pedimos a intercessão de Santo Aníbal Maria e da Madre Nazarena sobre cada uma de nós, para a
nossa missão e sobre cada
um daqueles que usufruem
de nosso apostolado.

Renovação e novas adesões
No dia 22 de abril, Domingo do Bom Pastor – 55º Dia
Mundial de Oração pelas
Vocações, na Igreja de Nossa Senhora de Urkupiña,
vinte pessoas renovaram
seu compromisso de rezar
pelas vocações, como membros da União de Oração pelas Vocações (UOV). Além
destes, outras nove pessoas
fizeram a sua adesão.
Como preparação para
estas renovações e novas
adesões deram-se a partir
da significativa preparação
com o estudo da mensagem

da

União de Oração pelas Vocações

do Papa Francisco para o
Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa nos
chamou atenção para os
passos da caminhada vocacional, escutar, discernir e
viver. Tendo refletido sobre
estas importantes etapas,
os antigos e novos membros
responderam “sim” ao convite de rezar pelas vocações,
propagar a oração vocacional e ser um bom operário
na messe do Senhor.
O momento foi marcado
pela entrega de um lindo terço a cada membro da UOV

como o incentivo para a oração do santo terço. Após a
missa fizemos um momento
de confraternização.
Entre os dias 18 a 20 de
abril, Ir. Cloreci e mais três
pessoas da UOV participaram de um curso sobre
Espiritualidade e Missão,
ministrado pelo Jesuíta Pe.
Manuel Furtado. Muito enriquecedor, com dinâmicas e
a participação de toda a assembleia.
Ir. M. Cloreci Espíndola

Enviai, Senhor, Apóstolos Santos
à Vosssa Igreja.
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ADORAÇAO PERPÉTUA
Todo dia 24 de cada mês, a UOV vem
fazer a adoração a Jesus Sacramentado
rezando o rosário ou fazendo uma celebração vocacional. É gratificante sentir o fervor e ouvir as súplicas e louvores do povo,
como expressão de amor e de fé. Também
nossas crianças tem seu momento de estar
diante de Jesus Sacramentado, expressando seu amor, sua gratidão e seus pedidos
com muita confiança. Por tudo isso, damos
louvores e glórias a Deus!!!

Atividades Diversas no Centro Madre Nazarena Majone
Como se pode ver, atendemos no Centro Madre Nazarena, em Santa Cruz De La
Sierra, na Bolívia, crianças que
buscam e precisam de apoio
escolar. Com elas, além do
apoio nas atividades escolares,
desenvolvemos diversas outras
atividades e celebrações que
muito enriquece a nossa vida e
a nossa missão, nos faz feliz,
alegra e faz crescer também,
as nossas crianças e suas famílias. Uma data importante foi
a Páscoa – Ressurreição do

Senhor. Um momento de celebração, alegria e convivência.
A família do Rogate teve
também, uma tarde de estudos e oficinas em nossa casa
sobre o Congresso Americano Missioneiro (CAM) que irá
acontecer entre os dias 10 a
14 em Bolívia. E ainda, comemoramos os aniversários do
1º semestre com um saboroso
bolo, salgadinhos além de uma
lembrancinha e sorteio de bonés do ROGATE.
Ir. Cloreci Espíndola
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Missa no Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus
Na quinta-feira, 05 de abril, o Colégio
Cristo Rei participou da Missa festiva durante as comemorações de um ano do Santuário do Sagrado Coração Misericordioso
de Jesus, em Içara. A celebração, que reuniu todos os colégios católicos da Diocese
de Criciúma, foi presidida por Dom Leomar

Brustolin, bispo auxiliar de Porto Alegre.
A abertura da noite, contou com a apresentação da fanfarra do Colégio Cristo Rei, que
recepcionou os fieis em frente ao Santuário.
Professores, alunos e suas famílias marcaram presença na Santa Missa.
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Benefícios do café da manhã
Na terça-feira, 03 de abril, os alunos dos 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II, receberam a
visita das acadêmicas de nutrição da UNESC, Isabela Peruchi (ex-aluna CCR) e Luisy Maccari. O
conteúdo da palestra está interligado a um trabalho do Seminário Integrador proposto pela universidade. As nutricionistas escolheram o tema: “A importância do café da manhã na adolescência”,
para que os estudantes se conscientizem dos benefícios de uma boa alimentação. O encontro
aconteceu no auditório da escola e após a palestra os estudantes se reuniram no pátio para saborear um delicioso suco de maçã integral é um bolo de chocolate saudável. E claro que não poderia
faltar a receita do bolo, super fácil e saudável.
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“Nada melhor para começar um novo dia que
um belo café da manhã, assim estaremos nutridos e prontos para os desafios do dia!”
(Lilián Freire Bechi)

Jan
Rio de
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Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Celebrando a Páscoa
No dia 01 de abril, as duas Comunidades do Rio de Janeiro – Escola Madre Nazarena (São
Cristóvão) e Instituto Nossa Senhora do Rogate (Praça Seca) se reuniram para fazer a confraternização da Páscoa com um delicioso almoço preparado pela Ir. Stella e coirmãs. Foi um momento
de encontro, de partilha e de troca de cumprimentos. Agradecemos a acolhida e o carinho das
Irmãs que nos acolheram.
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Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Ao participarmos da Celebração Eucarística na matriz no 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Pe. Valentin (MSC),
chamou todas as Filhas do Divino Zelo à frente, após a homilia e pediu para que a Madre
Maria Marques falasse um pouco sobre esta
importante data para a Igreja e especialmen-

te para nós Filhas do Divino Zelo Família do
Rogate. Madre Maria falou principalmente,
sobre a importância de rezarmos, pedindo ao
Senhor muitos e santos operários. O mandamento é bíblico, portanto universal e urgente,
dado as tantas situações que surgem a cada
instante por falta de bons operários.

Aniversário da Ir. Simoni
Dia de ação de graças pelo dom da vida da Irmã Simoni Freire. Foi um dia de louvor, desde o
amanhecer. Na oração da manhã, bendizemos a Deus pelo dom da vida e do seu ser. Juntamente
com nossa ação de graças, elevamos também nossos pedidos nas suas intenções: que o Senhor
lhe conceda toadas as graças que ela mais necessita e lhe dê a perseverança na vocação acolhida.

PARABÉNS, IR. SIMONI!!!

CARINHO ESPECIAL DO PAI

No desenrolar da vida
surgem surpresas que somente a fé nos oferece explicações.
Em fevereiro deixei Maetinga e vim ao Rio por motivos de saúde.
Com alegria reencontrei-me com o casal Joca e Tania, coordenadores do Grupo Ecológico Pau–Brasil, do
qual eu participava nos anos
passados. Convidaram-me

para o Passeio Ecológico e
me patrocinaram tudo.
Sem muita esperança,
comecei a participar das reuniões de preparação, dando
sempre prioridade ao meu
tratamento, convicta de que
quando Deus quer Ele dá a
possibilidade.
Felizmente, a data do
passeio não coincidiu com
consultas, nem com exames, assim, ao amanhecer
do dia 20 de abril, partimos
para Caxambu–MG, num
ônibus com quarenta e seis
pessoas, muito queridas e
acolhedoras. O coordenador
do grupo confiou a uma leiga
e a mim, a missão de cuidar
dos momentos de espiritualidade do passeio. Rezávamos no ônibus, no hotel, nos
restaurantes e nas vans.
Já em Caxambu, à tarde,
fizemos a dinâmica de apre-

sentação. Numa almofada
estava escrito, com arte, de
um lado o nome de cada
participante, do outro lado,
o significado do nome, que
a coordenadora, gentilmente pesquisou. Com muita
alegria e entusiasmo cada
pessoa ouvia o seu nome e
o seu significado e ia buscar
a almofada.
Todas as manhãs, às oito
horas saíamos para os lugares turísticos pré-agendados
e à noite voltávamos para o
hotel em Caxambu.
Conhecemos a cidade
de Baependi, terra da Beata
Nhá Chica, que é muito venerada lá no seu Santuário.
À noite fizemos a Caminhada da Paz, com a participação dos alunos de algumas
escolas, e algumas pessoas
devotas. Saímos do Santuário em direção à matriz, onde
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participamos da Celebração
Eucarística.
Conhecemos São Thomé
das Letras, caracterizada
pelas minas de pedras especiais, com as quais são
construídas as casas, assim
como, pela presença dos Hippies, que é muito forte na
cidade.
Visitamos muitas lindas
cachoeiras da região. Foi
muito positiva a iniciativa
da coordenação de fazer o
plantio de árvores frutíferas.
Os participantes do passeio
levaram mudas, que, juntamente com os alunos da
cidade foram plantadas no
pátio de três escolas.
Outra atividade legal foi a
carreata pelas ruas de Caxambu. O que ficou muito
forte, porém, foi a participa-

ção de uma jovem mãe, motorista de uma das Vans, da
cidade de Cruzília, MG, que
pediu orações por sua filhinha que tem má formação
cerebral. Na hora, pensei
logo em pedir a intercessão
da Madre Nazarena, falei
um pouquinho sobre a Madre e lhe propus a novena.
Ela aceitou e acolheu algumas orações para rezar com
os parentes e vizinhos. Partilhei com o grupo do passeio, já rezamos no ônibus e
todos se comprometeram de
continuar rezando.
Louvo e agradeço ao Pai,
por tantos benefícios recebidos e convido a todos a nos
unirmos aos que já estão
rezando, para pedir, que em
sua bondade e misericórdia,
por intermédio da Madre Na-

zarena, atenda esta nossa
súplica pela menina THALITA MARIA.
Que a coordenação do
Grupo Pau-Brasil, permaneça aberta à ação do Espírito
Santo e continue enfrentando todos os desafios para
prosseguir sua missão, promovendo novas iniciativas
que colocam as pessoas em
contato com o Deus Criador,
através da contemplação da
sua grandiosa Obra, incentivando-as à preservação e
ao cuidado com o meio ambiente.
Graças, Senhor, pela tua
bondade, manifestada através da natureza e destas
pessoas maravilhosas!
Ir. M. Bernadete
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Ressurreição de Jesus
No dia 02 de abril celebramos a Ressurreição de Jesus. Nossas crianças fizeram uma bela
encenação, com o pedido para que todos alegrassem os corações porque Jesus ressuscitou! É
dia de glorificar o amor daquele que deu a Vida para nos livrar do pecado.
Prof: Caroline Mascarenhas

Dia do Livro Infantil
“Um país se faz com homens e livros.” (Monteiro Lobato)
Para comemorar o dia do livro infantil, no
dia 18 de Abril tivemos a visita do senhor Felisberto (avô de uma aluna), que veio contar
histórias bem divertidas para as crianças do
Maternal ao Primeiro ano do Fundamental.

Foi um dia muito especial e divertido. Agradecemos ao sr. Felisberto pela parceria e disponibilidade. Pedimos a Virgem Maria que o
cubra de bênçãos.
Ir. Mª Arcilene Rosa
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+ GENTILEZA - ATITUDE QUE TRANSFORMA
No dia 13 de abril tivemos
a visita de um grupo de crianças representando todo o Orfanato Santa Rita de Cássia
da Praça Seca, para receber
as arrecadações feitas pelas
nossas crianças, como gesto
concreto pelo tempo da quaresma. Essa arrecadação foi
de alimentos em benefício das
crianças pobres do Orfanato.
Para as crianças e famílias
que doaram uma oportunidade

de despertar para a solidariedade e demonstrar o gesto de
partilhar do que se tem.
Agradecemos imensamente a cada uma das nossas
crianças e as suas famílias
pela participação e colaboração. Pedimos as bênçãos de
Deus por intercessão de Santo Aníbal Maria e da Madre Nazarena.
Ir. Mª Arcilene Rosa
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Celebrando o Domingo do Bom Pastor
Nos dias 18, 19 e 20 de
abril, preparando-nos para
celebrar Cristo Ressuscitado, Pedra Angular da Igreja, realizamos o tríduo em
preparação ao Dia Mundial
de Oração pelas Vocações.
Rezamos, no 1º dia, pelos
cristão leigos e leigas com
a Santa Missa na comunidade Sagrada Família. No
2º dia, rezamos pelas vocações presbiterais, com a
Santa Missa em nossa comunidade. No 3º dia, às 15

horas, na Matriz Nossa Senhora de Nazareth, tivemos
um momento de Adoração
ao Santíssimo rezando pelas vocações e, à noite, na
Comunidade São Sebastião,
tivemos a Celebração da
Palavra pelos religiosos(a) e
por todos os vocacionados a
algum ministério na comunidade.Nos preparando para
celebrar o Dia do Bom Pastor, no dia 22 de abril, a Igreja volta-se para contemplar
o Cristo, Bom Pastor, que

nos amou, entregando-se
na cruz. No Dia Mundial de
Oração pelas Vocações, foi
realizada a Adesão de três
novos membros e a renovação dos outros membros da
UOV (União de Oração pelas Vocações). Somos convidados a nos unir em prece
pelas vocações, suplicando
ao Senhor que envie pastores santos e dedicados ao
seu povo!
Ir. Cleusa M. dos Santos

SAV em visita missionária na Comunidade
Mais uma vez, foram realizadas atividades do SAV e
UOV na Comunidade São José
(Córrego Rico), pertencente à
Paróquia Nossa Senhora de
Nazareth. Esta visita Missionária teve inicio às 08 horas
com a Celebração da Palavra,
feita pela Ir. Cleusa Maria e a
equipe do SAV. O momento de
Adoração foi conduzido pela
Ministra extraordinária da Comunhão, da Comunidade São
José. No momento dos avisos,

Ir. Cleusa falou sobre o Grupo
do SAV e da UOV e, em seguida, todos se dirigiram ao salão,
onde foram realizadas atividades com as crianças, adolescentes, jovens e adultos. As
atividades foram orientadas
pela Ir. Cleusa e as Aspirantes
Juliana e Daniela. Finalizamos
este momento de graças, às
11h30min com a partilha de
uma deliciosa canjiquinha com
refrigerante.
Ir. Cleusa Maria
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Semana em preparação ao Dia Mundial de Oração Pelas Vocações

O tríduo em preparação
ao Dia Mundial de Oração
pelas Vocações teve início
na sexta-feira, dia 20 de abril.
Refletimos o tema: Com
Santo Aníbal, rezando pela
vocações. Houve boa participação dos paroquianos.
Percebemos que as pessoas estão tomando consciência da necessidade de rezar
pelas vocações e que a Igreja necessita urgentemente
dos bons operários. Muito
nos alegra ver como Santo
Aníbal é importante na vida
das pessoas, sobretudo dos
mais simples.

No segundo dia, o tema
foi Nossa Senhora do Rogate, a Mãe perfeita discípula
e pedagoga do Evangelho,
que nos ensina a ser filhos
em seu Filho e fazer o que
Ele nos disser.		
No Domingo, o último
dia, refletimos sobre a carta
do Papa para o Dia Mundial
de Oração pelas Vocações
com o destaque para o Ano
do Leigo. Às 19 horas, realizou-se a Celebração Eucarística, onde aconteceu a
Renovação dos compromissos dos Associados da UOV
(União de Oração pelas Vo-

cações) e também as novas
Adesões. A Missa foi presidida pelo novo Pároco: Padre
Célio - rcj, que falou mais
profundamente sobre o Carisma do Rogate, valorizando muito o trabalho da Filha
do Divino Zelo na Paróquia
Santo Antônio de Maetinga.
Após a Missa, houve a
partilha e confraternização
de todos os membros da
UOV no salão da Igreja, encerrando a celebração do
Dia Mundial de Oração pelas Vocações.
Ir. Maria Geralda
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I Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente - Tres Rios
Prefeito Josimar Salles anuncia repasse de recursos para a Obra Social Madre Palmira Carlucci e construção do Centro da Cidadania.
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O auditório da OAB Três
Rios recebeu um grande público na manhã desta quarta-feira (04) para I Conferência dos Direitos da Criança
e do Adolescente. O evento, promovido pela Prefeitura e Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente, reuniu participantes de toda a região,
interessados em promover políticas que garantam
a proteção e o desenvolvimento da juventude de
modo geral. Durante o encontro, a discussão ficou em
torno de cinco eixos temáticos principais: garantia dos
direitos e políticas públicas
e integradas e de inclusão

social; prevenção e enfrentamento da violência contra
crianças e adolescentes;
orçamento e financiamento
das políticas para crianças
e adolescentes; participação, comunicação social e
protagonismo de crianças e
adolescentes; espaços de
gestão e controle social das
políticas públicas de crianças e adolescentes. "É preciso integração e parceria
para trabalharmos em busca da proteção integral e do
enfrentamento às violências
contra nossas crianças e
adolescentes. Devemos ter
um olhar humano para essas questões e ouvir aqueles
que precisam de nós", disse

a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente,
Edna Cardoso. O prefeito de
Três Rios, Josimar Salles,
agradeceu a presença do
público e destacou a importância da promoção de atividades que ajudem na formação dos cidadãos. “Estamos
avançando nas políticas públicas com investimentos em
educação, cultura, esportes,
cursos profissionalizantes,
enfim, em ações que estão
oferecendo às nossas crianças e jovens a oportunidade
de um futuro melhor. Gostaria de agradecer a todos
que participaram deste importante debate e que traba-

lham para melhorar a
vida das pessoas, principalmente da nossa
juventude”, afirmou o
prefeito Josimar Salles.
Com o tema "Proteção
integral, diversidade e
enfrentamento às violências", o encontro
abriu espaço para uma
importante discussão entre
membros da sociedade, governo municipal, conselhos,
instituições, Polícias Civil e
Militar, além de contar com
palestras com a conselheira
tutelar Andreza Magalhães
e a médica Dr. Christine Miranda Corrêa.Participaram
também da conferência a
secretária de Educação, Hélida Siqueira, o secretário
de Promoção Social, Elder
Azara, o subsecretário de
Saúde, Romero Bandeira, a
representante do Conselho
Tutelar, Márcia Pitzer, Polícia Miliar e Civil, o presidente da Câmara, Nilcélio Sá,
o vereador Luiz Alberto, di-

retora do asilo, Eliane e demais representantes de instituições que trabalham para
o bem estar das crianças em
nossa região. Prefeito anuncia criação do Centro de Cidadania. O evento marcou
também o anúncio de duas
importantes conquistas para
a cidade de Três Rios.
O prefeito Josimar Salles
assinou o convênio entre
a Prefeitura de Três Rios,
através da Secretaria de
Promoção Social e a Irmã
Alzeni Borba e Maria Aparecida, entidade Rede Divino
Zelo de Assistência Social,
no valor de R$80.000,00
repassados pela empresa
MRS Logística S/A em uma

parceria do Município
e aprovada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA,
para manter e custear
a implantação e execução do “Projeto Picadeiro da Cidadania” ,
visando contribuir para
o fortalecimento do sistema
de Proteção de direitos da
Criança e do Adolescente do
Município de responsabilidade das Irmãs. Outro anúncio
é da construção do Centro
de Cidadania no espaço da
Escola Municipal Helenice Lopes, parceria entre as
Secretarias de Educação,
Promoção Social e Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, espaço que irá reunir e
incentivar políticas públicas
de acolhimento e desenvolvimento das crianças e jovens trirrienses.
Por Redação
Crédito da Foto: Fotos:
Comunicação PM
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Encontro dos Professores FDZ
Na quinta-feira da Semana Santa, quando iniciamos
o Tríduo Pascal, tivemos um
momento de formação, refletindo sobre a participação
e papel do leigo em nossa
Igreja e em nosso ambiente
de trabalho. Foi uma reflexão que atinge a nossa inteligência, mas também, toca
os nossos corações.
O palestrante foi o Sr.
Sidney, nos ofereceu uma
explanação clara e objetiva
sobre a ação dos leigos na
sociedade em que vivemos.
Tomamos maior consciência

do bem comum que somos
chamados a exercer e, da
responsabilidade que temos
em nossos diversos ambientes de convívio.
Certamente, este momento de encontro com
toda a equipe de trabalho
da Escola Padre Di Francia
nos mostrou a importância
do amor incondicional que
o Cristo tem por nós e por
nossa ação educativa. Com
o coração envolvido em São
Lucas 10, 2: “Disse-lhes:
Grande é a messe, mas
poucos são os operários.

Rogai ao Senhor da messe,
que mande operários para a
sua messe”, procuramos seguir os passos de Santo Aníbal Maria Di Francia, comprometidos em gerar uma
sociedade mais consciente,
onde o leigo, ou seja, todos
que compõe a equipe Di
Francia (irmãs, professores,
funcionários, alunos, familiares) possam zelar e fazer
multiplicar o amor e o bem
comum, sendo por primeiro
os bons operários da messe.
Marta Machado Serique
Coordenadora Pedagógica
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Encontro Vocacional
A Irmã Eliete falou
aos jovens sobre Vocação e os questionou
sobre o chamado de
Deus em suas Vidas.
Foi um momento
proveitoso e oportuno
para apresentar o Rogate e Santo Aníbal,
apontando caminhos
de cunho religioso
como forma de viver a sua
vocação cristã. Acenou também para a Carta do Papa
aos jovens por ocasião da
apresentação do Documento
preparatório para a XV As-

sembleia Geral Ordinária do
Sínodo dos Bispos - Vaticano
(em 13 de janeiro de 2017)
em que faz um forte apelo:
“Caríssimos jovens! É-me
grato anunciar-vos que em
outubro de 2018 se celebrará

o Sínodo dos Bispos sobre o tema «Os jovens,
a fé e o discernimento
vocacional». Eu quis
que vós estivésseis no
centro da atenção, porque vos trago no coração. Exatamente hoje
é apresentado o Documento preparatório, que
confio também a vós
como «bússola» ao longo
deste caminho”.
Grupo de Jovens “Animandos” da nossa Paróquia
- “Divino Espírito Santo”.
Ir. Eliete

Uma Visista Especial
Visitamos a mãe, irmã e sobrinha da nossa querida Ir. Josilene (in memória). Foi um encontro de muita
emoção trazidas na fala da senhora Deusuíta, que com
muita confiança em Deus sente o seu coração consolado, mas também cheio de saudades. Foi com a pequena Emily (da foto), que Ir. Josilene enfrentou o difícil
transporte e a distância para passar um dia de suas
últimas férias em família, em janeiro de 2018.

Jornada Vocacional da Arquidiocese de Brasília – DF
No dia 22 de abril, todas as Congregações
organizam seus estandes com material de
cunho vocacional de sua Congregação para
exposição. Nós e os Rogacionistas ocupamos
um único espaço para a divulgação do nosso
Carisma. Fizemos vários contatos com adolescentes e jovens. O Evento ocorre anual-

mente no Colégio Marista da L2 Sul. É um dia
espetacular, com missa, confissões, filmes,
dentre outras atrações e visitas aos estandes.
A Ir. Angélica que estava em nossa comunidade naquele dia, participou juntamente com a
Ir. Eliete, durante todo o dia.
Ir. Eliete
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VIA SACRA - SEMANA SANTA
Fé, emoção, alegria e união representam
a Semana Santa do nosso CSA. A belíssima
representação do martírio de Jesus na Via
Sacra, feita pelos alunos, foi de extrema comoção e um momento de oração.
Reviver as dores de Jesus, seu sofrimento
até o calvário fez toda a comunidade escolar
sentir seu imenso amor por nós. Suas virtu-

des e ensinamentos também foram reavivados em todos os corações presentes.
A certeza de um Jesus vivo, misericordioso
e cheio de amor, foi realmente um presente
na vida de todos do CSA, pois Ele vive, Ele
reina e Ele fez por todos os seus filhos.
Ingrid
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PÁSCOA
Todos os anos, o Colégio Santo Antônio,
empenhado na formação humana e cristã de
seus alunos, oportuniza à comunidade educativa um momento para que todos possam
vivenciar a Páscoa. As ações iniciam-se com
a semana da misericórdia seguindo-se pela
confissão individual e finalizando com a celebração da Missa de Páscoa, ponto culminante

deste momento tão importante em que se celebra a Ressureição de Jesus.
Cristo Ressuscitou e está vivo no meio de
nós.
Este ano, a Missa foi celebrada pelo Padre
Luís, que, em sua homilia, nos deixou uma
mensagem que renova a fé e esperança depositada em Jesus ressuscitado.

Valença
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Dia Nacional do Livro Infantil
No dia 18 de abril a Educação Infantil do Artesanato Nossa Senhora Aparecida comemorou o
dia do livro infantil.
Contação de história, troca de livrinhos entre os alunos e confecção dos personagens famosos
de Monteiro Lobato foram algumas das atividades promovidas com o objetivo de despertar nos
pequenos, o gosto pela leitura, desenvolver a criatividade e aguçar a imaginação.
Professora Cassia Nazareth (Jardim III)
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