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Circulares e Comunicados
COMUNICAÇÕES DO GOVERNO GERAL
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Circular nº 15/2017
Assunto: Visita canônica: tempo de discernimento e de conversão
Roma, 06 de agosto de 2017
Circular nº 16/2017
Assunto: Falecimento da Ir. M. Teodolfina Fiorino
Roma, 25 de agosto de 2017
Circular nº 17/2017
Assunto: Com a Igreja, a caminho rumo ao Sínodo dos jovens
Roma, 30 de agosto de 2017

EDITORIAL

“Não fostes vós que me
escolhestes, mas eu vos
escolhi e vos constituí para
que vades e produzais fruto,
e o vosso fruto permaneça”.
(Jo 15,16).
Queridas Irmãs,
Estamos iniciando o mês
de agosto dedicado às Vocações. O mês vocacional
deste ano de 2017 é muito especial, é celebrado no
contexto do Ano Mariano e
nos traz o tema “A exemplo
de Maria, discípulos missionários” e o lema “Eis-me
aqui, faça-se”. Este apelo

tem como objetivo enaltecer a figura de Maria Mulher
orante, e operante na Messe
do Senhor. Também motiva
os fiéis e particularmente a
todas nós Filhas do Divino
Zelo a cultivar e alimentar
nossa devoção a Maria e
intensificar nossas orações
pelas vocações que a Igreja tanto necessita. Faz-se
necessário além de rezar,
também propagar a oração
pelas vocações, é o pedido que Nosso Senhor, fez
aos discípulos quando viu a
messe necessitada de pastores: “A colheita é grande,
mas poucos os trabalhadores: “Rogai ao Senhor da
messe que envie operários
para sua messe” (Mt 9,38;
Lc 10,2). Jesus nos deu o
exemplo que devemos seguir.
Conscientizemo-nos que
a oração pelas vocações é
um forte apelo que o Senhor
faz à Igreja e a todas nós de
modo especial. Santo Aníbal

Maria, considerava a oração
como um poderoso remédio
para a cura da humanidade.
“Qual remédio? Nosso Senhor o deu grande e universal: Rogate Ergo Dominum
messis, ut mittat operários
in messem suam. Portanto ele está ligado à oração:
remédio supremo e infalível.
Denominamos esse remédio infalível porque, tendo-o
indicado e imposto Nosso
Senhor, não pode falhar”
(AR, 451). A oração é o
meio privilegiado para suplicar ao Senhor que envie
operários. Temos o grande
exemplo do nosso Fundador
que rezava incessantemente a Deus, pedindo ajuda e
luzes para a solução da falta
de vocações. Não ficou sem
resposta, foi iluminado pelo
Espírito Santo ao encontrar
no Evangelho a essência da
sua preocupação: “A Messe
é verdadeiramente grande
Rogai... (Lc 10,2 e Mt 9,38).
Eis o remédio, a resposta de
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Deus é clara e ele faz dela
uma ordem do Senhor que o
convoca para tornar universal esta compaixão de Cristo
diante das multidões famintas e abandonadas.
Vejamos que lindíssima
oração Santo Aníbal escreve
a São Pio X em 1909: “Dediquei-me desde a minha
juventude à santa palavra
do Evangelho: Rogate ergo.
Nos meus mínimos Institutos de beneficência se eleva
oração incessante e cotidiana dos órfãos, dos pobres,
dos sacerdotes e virgens
consagradas, com as quais
se suplicam aos Corações
Santíssimos de Jesus e Ma-

ria, ao Patriarca S. Jose e
aos Santos Apóstolos, para
que queiram prover abundantemente a S. Igreja de
sacerdotes eleitos e santos,
de evangélicos operários da
mística messe das almas”.
Irmãs, neste mês dedicado às vocações, intensifiquemos nossas orações e
peçamos a Santíssima Virgem Maria que nos ajude a
viver santamente a nossa
vocação e interceda a Jesus vocações para a messe.
Renovamos o nosso SIM ao
convite do Senhor! Ele nos
dará a graça da perseverança e a força para vencermos
as dificuldades que impli-

cam na vivência da nossa
escolha vocacional. Que a
nossa Mãe Maria nos ajude
a viver com amor o nosso
sim e interceda junto a Deus
para que não faltem operários à sua messe. Aprendamos com a Mãe do Rogate,
modelo de toda a vocação,
que não teve medo de pronunciar o seu “faça-se” ao
chamado do Senhor. Ela
nos acompanha e nos guia.
Com a generosa coragem
da fé, Maria cantou a alegria
de sair de si mesma e confiar a Deus os seus planos
de vida. Nossa Senhora das
vocações, rogai por nós!
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Papa Francisco
SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA
PAPA FRANCISCO - ANGELUS - 15 de agosto de 2017
Queridos irmãos e irmãs,
bom dia!
Hoje, solenidade da Assunção da Bem-Aventurada
Virgem Maria, o Evangelho
apresenta-nos a jovem de
Nazaré que, tendo recebido
o anúncio do Anjo, parte depressa para ir ter com Isabel,
nos últimos meses da sua
gravidez prodigiosa. Ao chegar à sua casa, Maria ouve
dos seus lábios as palavras
que compõem a oração da
“Ave-Maria”: «Bendita és tu
entre as mulheres e bendito
é o fruto do teu ventre» (Lc
1, 42). Com efeito, o maior
dom que Maria oferece a
Isabel — e ao mundo inteiro
— é Jesus, que já vive nela;
e vive não só por fé e expetativa como em tantas mulheres do Antigo Testamento: da Virgem Jesus assumiu
a carne humana para a sua
missão de salvação.
Na casa de Isabel e do
seu marido Zacarias, onde
antes reinava a tristeza pela
falta de filhos, agora há a
alegria da chegada de um
bebé: um menino que se
tornará o grande João Batista, precursor do Messias.
E quando Maria chega, a
alegria transborda e rebenta dos corações, porque a
presença invisível mas real

de Jesus a tudo dá sentido:
a vida, a família, a salvação
do povo... Tudo! Esta alegria
plena exprime-se com a voz
de Maria na oração maravilhosa que o Evangelho de
Lucas nos transmitiu e que,
desde a primeira palavra latina, se chama Magnificat. É
um canto de louvor a Deus
que realiza grandes coisas
através das pessoas humildes, desconhecidas ao mundo, como a própria Maria, o
seu esposo José, e também o lugar no qual vivem,
Nazaré. As grandes coisas
que Deus realizou com as
pessoas humildes, as coisas grandes que o Senhor
faz no mundo com os humildes, porque a humildade
é como um vazio que deixa
espaço a Deus. O humilde
é poderoso porque é humilde: não porque é forte. Esta
é a grandeza do humilde e
da humildade. Gostaria de

vos perguntar — e também
a mim mesmo — sem responder em voz alta, cada
um responda no coração:
“Como está a minha humildade?”.
O Magnificat canta o
Deus misericordioso e fiel,
que cumpre o seu desígnio
de salvação com os pequenos e os pobres, com os que
têm fé n’Ele, que confiam na
sua Palavra, como Maria.
Eis a exclamação de Isabel:
«Feliz daquela que acreditou» (Lc 1, 45). Naquela
casa, a vinda de Jesus através de Maria criou um clima
não só de alegria e de comunhão fraterna mas também
de fé que leva à esperança,
à oração e ao louvor.
Gostaríamos que tudo
isto acontecesse também
hoje nas nossas casas. Celebrando a Assunção de
Maria Santíssima ao Céu,
peçamos que Ela, mais uma
vez traga a nós, às nossas
famílias, às nossas comunidades, aquele dom imenso,
única graça que devemos
pedir sempre em primeiro
lugar e acima das outras
graças embora todas nos
estejam a peito: a graça que
é Jesus Cristo!
Dando-nos Jesus, Nossa Senhora oferece-nos
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também uma alegria nova,
plena de significado; concede-nos uma nova capacidade de atravessar com fé os
momentos mais dolorosos e
difíceis; doa-nos a capacidade de misericórdia, para nos
perdoar, nos compreender,

nos apoiar reciprocamente.
Maria é modelo de virtude
e fé. Ao contemplá-la hoje
elevada ao Céu, ao cumprimento final do seu itinerário
terreno, demos-lhe graças
porque sempre nos precede na peregrinação da vida

e da fé — é a primeira discípula. E peçamos-lhe que
nos guarde e nos apoie; que
possamos ter uma fé firme,
jubilosa e misericordiosa;
que nos ajude a ser santos,
para nos encontrar com ela,
um dia, no Paraíso.

7

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Visita do Bispo e Crisma
Na semana de 02 a 07 de
agosto de 2017, a Comunidade Paroquial de Nossa
Senhora de La Salette, Capenda Camulemba, recebeu
com muita alegria e entusiasmo, a visita pastoral do
Bispo da Diocese do Dundo,
Dom Estanislau Marques
Chindecasse.
Em sua passagem pela
paróquia, Dom Chindecasse
visitou os três centros pastorais, aos quais acorreram
católicos das diversas comunidades a eles ligadas.
Além das celebrações Eucarísticas o bispo se encontrou

com as coordenações dos
diversos grupos de pastoral
e movimentos.
Em todas as comunidades visitadas houve muitas
manifestações de alegria, as
celebrações muito vibrantes,
cantadas e dançadas.
Este é um período de
muitas dificuldades para o
povo angolano, por causa
da crise econômica e também pelo período do cacimbo – seca – que assola a
população provocando carência de alimentos e água.
Mas essas condições não
foram capazes de arrefecer

o entusiasmo durante a visita do pastor diocesano.
No dia 06, durante a celebração na igreja matriz, Dom
Chindecasse ministrou o Sacramento da Confirmação
para 28 pessoas, jovens e
adultos, que foram preparados em várias comunidades.
Foi um momento de fervorosa manifestação da fé e
dos compromissos cristãos
que pouco a pouco vão sendo assimilados e assumidos
por este povo tão querido
por Deus.
Ir. Maria Juçara dos Santos
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Visita Canônica
Com muita alegria recebemos a visita da Provincial,
Madre Maria Marques, e a
Conselheira Irmã Maria Eli
Milanez, por ocasião da Visita Canônica em Capenda,
Angola.
Dia 31 de julho, Irmã
Amélia parte para Luanda a
fim de buscar as Irmãs. Em
02 de agosto, muito cedo foi
ao Aeroporto 4 de agosto,
com o jovem Paixão, condutor cedido pelo Administrador (prefeito) para buscá-las. De lá mesmo, partiram
para Capenda Camulemba,
chegando às 19:30 horas.
Ficamos muito felizes, pois
foi a primeira vez que rece-

bemos visita do Brasil. Elas
nos trouxeram muita alegria
e todas as notícias da Província. Foi muito bom! Foi
muito doce também, com
paçoquinha, bombons, balas...
Vivenciamos momentos
festivos, com troca de experiências e incentivo. Foi
muito enriquecedor. A estadia coincidiu com a visita
Pastoral do Bispo, Dom Estanislau Marques Chindecasse em nossa Paróquia.
Por esse motivo tivemos que
dividir as atenções e não foi
possível mostrar um pouco
mais da nossa realidade.
Mesmo assim valeu! O que

não faltou foram os abraços
e o carinho dos capendenses
angolanos, especialmente
dos miúdos. Todos disputavam um espaço ao lado das
“Irmãs brasileiras” para fazer
a melhor fotografia.
E no dia 08, as Irmãs
partiram com Irmã Amélia e
sr. Mateus, um paroquiano,
para Saurimo e no dia seguinte para Luanda. Lá foram acolhidas e passaram
o dia com as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de
Sena. Às 23 horas, partiram
para o Brasil. Valeu Irmãs!
Ir. M. Amélia Castagnetti
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
As Fábulas

No dia 18 de agosto, as professoras Marinéia do 5º ano A e Cássia do 5º ano B, realizaram um
Aulão com as turmas. Tal momento oportunizou uma aula com o tema “As Fábulas encantam” e a
integração das turmas da manhã e da tarde. Parabéns professoras pela dedicação e pela missão
cumprida com louvor. Confiram nossas fotos que retratam o nosso momento no ANSA.
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FESTA DA FAMÍLIA - PAI
No dia 19 de agosto, o
Artesanato Nossa Senhora Aparecida e seus alunos
proporcionaram um lindo
momento de homenagem
aos pais na Festa da Família. Como sempre, festividade lotada, alunos com uma
bela apresentação, ensaiada
e preparada há dias. Apresentação essa, que é mero

detalhe, se comparar ao brilho do olhar de nossos filhos,
sucesso da apresentação e
felicidade da família.
Parabéns para as famílias, não só pelo dia dedicado
a nós, mas também por dedicarmos parte do nosso final
de semana ao lado daqueles
a quem tanto amamos.
Falar para seu filho que

ele é importante é ótimo,
mas dedicar e prestigiar suas
ações são as melhores formas de demonstrar o quanto
ele é importante e amado.
Agradecemos a presença
e a colaboração de todos,
pois, conseguimos realizar
uma linda festa.
Professor Luiz Henrique

ruz / Bo
Santa C

lívia

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festa da Nossa Padroeira
Carinhosamente preparamos a novena da Virgem
de Urkupiña, envolvendo os
grupos de diferentes pastorais, Colégios, coroinhas,
UOV, Cáritas e fraternidades, com símbolos distintos
para cada noite.
Fizemos a campanha do
quilo para doações diversas
entre enfermos e famílias
necessitadas.
A festa teve início com
a solene missa às 16:00 e
entrada folclórica das duas
fraternidades (Tinkos e Caporales).

No dia da Virgem Assunta, 15/08, uma grande multidão participou da missa
com Mons. Sérgio Gualbert,
tendo como ponto alto a procissão com a imagem da Virgem pelas ruas principais.
Às 16:00, houve a Santa
Missa na língua Quechua e
bênçãos das pessoas, objetos carros e motos.
No dia 16, foi celebrada
a Eucaristia, houve bênçãos
com uma enorme multidão
de pessoas. Às 10:00, houve a Missa presidida pelo
Mons. Braulio e tomada de

posse do nosso Pároco, Pe.
Pedro Bonanome, e o Vigário, Pe. Ivarth Ochoa.
“EL EVANGELIO
ES ALEGRIA”.
“EUCARISTIA,
MILAGRO DE AMOR.”
Com estas mensagens,
agradecemos a Deus por
intermédio de sua e nossa
Mãe que acolheu tantos peregrinos que, cheios de fé
estiveram depositando aos
pés de Maria, flores, preces
e muito amor.
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POR TUDO DAI GRAÇAS AO SENHOR
Nos dias 04 a 08 de agosto, recebemos a visita da Ir. M. Sheilah C. Gomez, Conselheira Geral
responsável do Setor Evangelização e Promoção Humana, e da Ir. M. Alzeni Borba, Conselheira
Provincial responsável pelo mesmo Setor.
Registramos aqui nossa eterna gratidão ao Senhor pela presença carinhosa e amiga das Irmãs
Sheila e Alzeni. Depois que tomaram conhecimento de nossa missão Pastoral e Evangelizadora,
nos motivaram a construir projetos afins, para Centro Madre Nazarena, Farmácia, Padaria e Casa.
Ir. M. Inez Dagostim
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Vocações Específicas
Vida da Igreja
Como comunidade nos empenhamos a rezar mais e de um jeito novo para sustentar os já
chamados e a despertar outros a abraçar novos
caminhos a serviço do Reino.
Visitamos mons. Nicolás Castellano, em
Paurito, onde construiu nova moradia em forma
de Mosteiro. Muito se alegrou com nossa visita
e nos pediu confiar na Providência que nunca
falha para um futuro próximo de dias melhores.

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Jesccrei, Jesccrinho e Gepan
A semana de 7 a 12 de agosto foi de muita
diversão e competição no ginásio esportivo do
Colégio Cristo Rei. Os jogos escolares Jesccrei e Jesccrinho e a Gincana (Gepan) integraram as turmas do maternal ao 9° ano e o
que se pode ver foi um show de união, respei-

to e espírito competitivo.
A abertura realizada na quarta-feira, 9, foi
um espetáculo a parte, com direito a desfile
das delegações, apresentações e muita emoção.
Taise Forgiarini
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Semana da Família
Na quarta-feira, 2 de agosto, aconteceu
a abertura da Semana da Família CCR
2017. Recebemos pais e famílias no auditório da escola para a palestra da ex-aluna
e psicóloga Duda Pacheco. Na oportunidade, ela discorreu sobre relacionamento
pais e filhos e deu dicas de como conciliar
a vida em família.
Além da palestra, os alunos do 9º ano,
Francisco Olipe e Cindy Karolyne apresentaram duas lindas músicas. E como sempre arrasaram! Parabéns!
A Semana da Família seguiu com outras atividades, entre elas comemoração
do Dia dos Pais, Jogos Escolares e muito
mais.
Taise Forgiarini

Alunos do 4° e 5° ano encenam vida de Santo Aníbal Maria
Na terça-feira, 8 de agosto, as turmas do 4° e 5° ano emocionaram a todos com o teatro da
vida de Santo Aníbal Maria Di Francia preparado especialmente para a Semana da Família. Pais,
funcionários e alunos prestigiaram a apresentação no auditório do Colégio Cristo Rei.
Os preparativos e ensaios foram elaborados pelos professores Jairto Vitto Junior e Edi Goulart.
A riqueza de detalhes na preparação do texto, atores e figurinos contagiou os expectadores. Parabéns aos professores e alunos pela linda apresentação!
Taise Forgiarini
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Visita Especial
No dia 04 de agosto, a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida esteve presente no Colégio Cristo Rei.
Os alunos da Educação Infantil ao Ensino
Fundamental 1 participaram deste momento
e conheceram um pouco mais de sua linda
história.
A imagem, vinda de Aparecida do Norte
(SP), está peregrinando pelos colégios católicos da região em ocasião da celebração
do Jubileu de 300 da aparição da imagem de
Nossa Senhora, nas águas do Rio Paraíba.
Taise Forgiarini
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Formação Paroquial

Oficina de Argila

No dia 12/08, a Paróquia Santo Antônio organizou um encontro de formação sobre a catequese do Batismo para a equipe que coordena o curso de batismo para pais e padrinhos.
Padre José Carlos e Jucilene, da Diocese de
Caetité, assessoram o encontro.

Alegramo-nos com a participação das crianças da Obra Social Padre Ladislau Klenner na
oficina de argila com o professor José Rodrigues, iniciada no dia 07/06.
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Conferência Municipal
No dia 28/07, Ir.Edna participou da VIII
Conferência Municipal de Assistência Social
do município de Maetinga-Bahia.

Passeio com as Crianças
No dia 20/07, realizamos o passeio com as
crianças da Obra Social, no sítio de dona Julita. Na ocasião contamos com a presença de
Irmã Zuleide que nos visitava.

s
Três Rio

/ RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Agosto, Mês Vocacional
Jesus foi o primeiro a rezar pelas vocações! Santo
Aníbal, apóstolo da oração
pelas vocações, vê na Sagrada Escritura o convite do
próprio jesus: “A colheita é
grande, mas os trabalhadores são poucos! Pedi, pois,
ao Senhor da colheita que
envie operários para sua
colheita.” (Mt 9. 37-38; Lc
10.2). É um pedido do pró-

prio Filho, a mais eficaz e
perfeita oração vocacional.
Desde 1981, a Igreja do
Brasil celebra, em agosto,
as vocações: sacerdotal, religiosa, familiar e leiga. É um
mês voltado para a reflexão
e para a oração pelas vocações e ministérios. Jesus
nos lembra que: “Não fostes vós que me escolhestes,
fui eu que vos escolhi.” (Jo

15.16). Neste Ano, 2017, o
mês vocacional nos convida
a olhar Maria, que diz ao Senhor: “Eis-me aqui, faça-se
...” Ano Mariano, 300 anos
da aparição da imagem de
N.S. da Conceição Aparecida nas águas do nosso
rio Paraíba do Sul! Que, a
exemplo de Maria, sejamos
discípulos missionários!
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Jogos Amistosos
No dia 10 de agosto, o Colégio Santo Antônio, promoveu um pequeno torneio amistoso
com uma equipe de adolescentes do bairro da
Vila Isabel, de Três Rios/RJ.
Foram jogos de futsal nas categorias sub 12
e 15. Tivemos o objetivo de estimular a prática
esportiva no CSA e abrir as portas do Colégio
para o intercâmbio esportivo com a comunidade
trirriense.

Uma Visita Especial
No dia 16 de agosto, a comunidade educativa do Colégio Santo Antônio, recebeu uma visita muito especial: Ir. Sheilah, Conselheira Geral da
Congregação das Filhas do Divino Zelo! Na ocasião, Irmã Sheilah visitou
algumas turmas do Colégio, falando aos alunos a respeito de sua missão
e dos Projetos Sociais desenvolvidos pela Congregação. Agradecemos
a nossa Irmã pela oportunidade de tão agradável e enriquecedora convivência! Que Maria Santíssima a abrace com toda a sua Ternura Maternal!

Projeto Celeiro de Leitores
As professoras do Colégio Santo Antônio, deram mais um passo no desenvolvimento do projeto anual “Celeiro de Leitores”. Trabalhando a criatividade das crianças e promovendo a reflexão
acerca dos valores que os conduz, apresentaram um teatro do livro trabalhado em sala de aula:
Chapeuzinhos Coloridos! Foi um momento divertido e de muito valor para o crescimento de todos.
Parabéns às nossas professoras!
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Dia dos Pais
Dia dos pais chegando...
No decorrer desta semana,
o Colégio Santo Antônio, conhecido pelo acolhimento,
pelo carisma e carinho com
as famílias, celebra a importância do pai na vida de seus
filhos. Para nossos alunos,
o mais importante não é
como será organizada a homenagem, mas sim a mensagem a ser transmitida,
através da qual se evidencia
que o mais importante é que
se mantenham valores como
respeito, honra e amor dedicados a esse tão importante
baluarte do lar, fortalecendo
assim os laços familiares.
Aos pais queremos dei-

xar, como mensagem, um
trecho de Luis Alves: "Um
pai presente é como a luz
que guia o peregrino duran-

te sua longa jornada, ajuda a
escolher o melhor caminho,
oferece conforto e calor, dá
abrigo e segurança nos momentos mais difíceis da vida.
Reconhecer essa luz é a recompensa maior que um pai
e um filho podem receber
em suas vidas..."
Para reflexão, segue uma
passagem bíblica através
da qual DEUS fala aos pais:
“porque eu o escolhi para
que ordene a seus filhos e
a sua casa depois dele, afim
de que guardem o caminho
do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo” (Gn 18:19).
A família CSA deseja a
todos um Feliz dia dos Pais!
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Juventude, Fé e Discernimento Vocacional
Nos dias 12 e 13 de agosto, Irmã Gislene teve a oportunidade de participar e colaborar na assessoria do Simpósio Vocacional promovido pelo Instituto de Pastoral Vocacional, em São Paulo/
SP. O tema do Simpósio foi o Sínodo que está sendo preparado pela Igreja para o ano de 2018,
onde os jovens são colocados no centro das atenções de toda a Igreja. Foi um tempo oportuno de
partilha e crescimento! Deus seja louvado pela vida de cada participante e que Maria Santíssima
guie cada um ao encontro com Jesus Cristo.

G

olis / M
Alpinóp

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Como é bom agradecer ao Senhor...
Uma
confraternização,
no dia 20 de agosto, foi o
jeito que encontramos para
agradecer aos casais responsáveis pela organização
da Festa de Santo Antônio,
conhecidos pelo nome de
Festeiros. A Festa foi realizada em junho de 2017,
com duração de cinco dias
de muita animação e programação religiosa riquíssima
com temas e bênçãos específicas para cada dia e Santa
Missa todos os dias.
Os Festeiros Gerais são
responsáveis pela organização desse evento que
provém a arrecadação e o

sustento da casa até a próxima Festa no ano seguinte.
O trabalho de cada casal
é repleto de muito carinho
e dedicação onde observamos a mão de um Deus
providente trabalhando com
eles. Por tanto, o Lar Santo
Antônio ofereceu um almoço
de confraternização e agradecimento aos casais, suas
famílias e funcionários. Um
momento repleto de muita
fraternidade.
Com todos em volta da
grande mesa, rezamos a
oração da família e desejamos a todos um bom apetite.
Ao final, a Irmã Nivanda co-

ordenadora da comunidade,
realizou uma dinâmica entre
os casais, solicitando através de um sorteio que cada
casal falasse uma qualidade
de seu esposo e esposa.
Peçamos ao Senhor da
Messe que cumule de graças e bênçãos as famílias
de todas as pessoas que
participaram
diretamente
da organização da Festa e
também as famílias da cidade de Alpinópolis, que tanto
colaboram com essa Obra
Social. Por tudo Deus seja
louvado, agradecido e amado por todos!
Ir. Maria dos Anjos, fdz
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Comunidade Nossa Senhora Aparecida Reza pelas Vocações
Assim caminha o Rogate, caminha pelas cidades
visitando as famílias, nas
periferias descobrindo o
sonho de novas vocações,
nas zonas rurais e nos montes apreciando a beleza da
criação de Deus e a simplicidade de seus habitantes.
Isto acontece pelo serviço e
orações da União de Oração
pelas Vocações (UOV), na
comunidade Nossa Senhora Aparecida de Monte Sião,
um grupo de 37 pessoas, no
dia 30 de agosto de 2017,
renovaram as promessas
às 18 horas. A capela fica
entre cafezais, tão pequena

que não conseguiu abrigar
todos os fiéis, com coragem
em poucos minutos os bancos foram logo para a parte
externa da igrejinha, assim
ficaram confortáveis, apesar
de muitos ainda ficarem em
pé até no coreto local, típico
de Minas, e muitos na escadaria da igrejinha.
A comunidade alegre e
feliz participava da Santa
Missa e no final da mesma
antes da benção a Irmã Maria dos Anjos convidou a todos os renovantes a ficarem
em pé para renovar os compromissos de rezar todos os
dias pelas vocações, foi um

momento emocionante.
Ao final da Santa Missa,
o padre Donizetti Brito, deu
a benção final e agradeceu
a Irmã e ao Povo presente.
Todos retornaram aos seus
lares dispostos a vivenciarem os compromissos assumidos.
Que o nosso Santo Fundador derrame bênçãos e
graças sobre esta comunidade e abençoe os jovens,
que são acompanhados
pela animadora vocacional.
Senhor pela tua graça frutifique o nosso trabalho.
Ir. Maria dos Anjos, fdz
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Assunção de Nossa Senhora

Uma visita muito especial!
Como é linda a preparação de uma espera. Há
tempo contávamos com
a visita da nossa querida
Irmã Sheilah Gomez. Toda
a Comunidade bem animada preparando os corações
para recebê-la, já na chegada com um grande coração
com as fotos das crianças
do Lar Santo Antônio, assim
ela inicia sua missão como
responsável pelas obras sociais de todo o Instituto. Seu
carisma transbordou em todos os corações, cativando
as crianças e os adultos que
tiveram o privilégio de aproveitar a sua presença, nos

dias 09 a 11 de agosto.
As crianças do Lar Santo Antônio prepararam uma
apresentação cantando músicas em grupo e também
tocaram a música “asa branca” com a flauta. Todos cantaram lindamente!
Após a apresentação das
crianças houve um bate-papo entre a Irmã Sheilah e as
crianças que estavam curiosas, onde elas puderam interagir e fazer perguntas.
Com a comunidade visitou alguns lugarejos, como
a hidrelétrica de furnas apreciando os belos lagos formados pela represa. Ao ter-

minar a visita, preparou as
malas para retornar à casa
provincial no Rio de Janeiro.
Agradecemos com muito
carinho a presença da Irmã
Sheilah que de maneira especial nos transmitiu grande
alegria e paz.
Queremos dizer, volte
sempre!
Gratidão a Deus pela
existência dessa grande
missionária. Que Padre Aníbal Maria Di Francia e Madre Nazarena intercedam a
Deus pela missão do Instituto!
Ir. Maria dos Anjos, fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encontro de Gestores da Educação no Chile
Nos dias 11 e 12 de agosto, Ir. Vilma Regina Gava e Ir. Maria Neves de Sousa participaram do Encontro Internacional de Diretores
UNOi 2017, realizado em Santiago, no Chile.
O encontro foi produzido e pago pelo Projeto de Ensino Uno Internacional de Educação,
adotado pela Escola neste ano.
O tema trabalhado foi: “Procura-se uma
Escola”, desenvolvido principalmente através

de oficinas e tinha como objetivo encontrar a
identidade da escola e construir sua proposta
de valor. Foi uma experiência muito rica e provocativa, além de ser um momento de interação, socialização de práticas pedagógicas e
de repensar juntos a identidade e o papel da
escola nos tempos de hoje.
Ir. Maria Neves de Sousa - fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Caminhada Vocacional
“A exemplo de Maria, discípulos missionários” ... “Eis-me aqui, faça-se” ... Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e
germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno” (Papa Francisco)
Com essa certeza, no dia 05 de agosto, Ir.
Eliete e Ir. Arcilene, junto com os Padres Rogacionistas e todas as pastorais e movimentos da paróquia Divino Espírito Santo, participaram da caminhada vocacional que deu
início ao mês vocacional.
Foi uma tarde muito linda, um momento de
ação de graças pelas vocações, que culminou

com a celebração da Santa Missa, às 19h.
Agradecemos a Deus a oportunidade de
termos tido um momento tão significativo para
toda a Paróquia. Que Santo Aníbal interceda
por cada pessoa que colaborou com esse momento!
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva - fdz
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Tarde de Formação dos Professores
No dia quatro de julho, tivemos em nossa Escola uma tarde de formação para os
professores da Escola Padre Di Francia
com o Noviço Rogacionista Albinê Cândido. Ele iniciou o belo momento com uma
oração na capela e, em seguida, falou da
importância das aulas de religião na escola
e como proceder ao tratar de religião em
sala de aula. Foi uma tarde muito proveitosa. Agradecemos a Deus por esse momento tão rico.
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva - fdz

22 DE AGOSTO: DIA DO FOLCLORE
No dia 18 de agosto, as
turmas do 1° ano A e B apresentaram um pouquinho da
história do folclore com dois
personagens: a Iara e o Saci-Pererê. Fizeram uma bela
apresentação com danças.
Agradecemos as nossas
crianças por esse momento.
O Folclore Brasileiro é o
conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. São exemplos
mitos, lendas, brincadeiras,
danças, festas, comidas típicas e demais costumes que
são transmitidos de geração
para geração. O folclore brasileiro é bem diversificado e
conta com atributos das culturas portuguesa, africana e
indígena. Apesar dessa riqueza, o folclore só começa
a figurar nas narrativas oficiais a partir do século XIX.
Seguem abaixo os principais personagens das lendas folclóricas brasileiras:
Iara, também conhecida

como Mãe D'Água, é uma
sereia, ou seja, possui o torso de mulher e cauda de peixe. Tal qual em outras lendas de sereias, é muito bela
e seu canto atrai os homens
a fim de assassiná-los.
O Curupira é um protetor implacável da fauna e da
flora que persegue e mata
todos que a agridem. Surge
na forma de um menino de
cabelo vermelho e com os
pés virados para trás.
A mula-sem-cabeça é
uma mulher que foi amaldiçoada após ter um romance

com um padre. Como consequência, foi transformada
num quadrúpede acéfalo
que galopa soltando fogo.
O Lobisomem é um homem que após ter sido mordido por um lobo se transforma nesse animal a cada
noite de lua cheia.
O Boitatá representa uma
cobra de fogo, considerada
a guardiã da fauna e da flora, implacável na caça daqueles que desrespeitam a
natureza.
O Boto ou boto cor-de-rosa, representa a lenda do
boto que emerge dos rios na
forma de um jovem bonito
que seduz mulheres para
engravidá-las.
O Saci-pererê está sempre com seu cachimbo e com
um gorro vermelho. Surge
como um menino negro que
possui apenas uma perna e
apronta traquinagens. Saiba
mais sobre Lendas do Folclore e Lendas Indígenas.
Ir. M. Arcilene R. da Silva - fdz
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PAI PERFEITO PRA NINGUÉM BOTAR DEFEITO
“O coração de um pai é a obra-prima
da natureza.” (Abbé Prévost)
O dia 25 de agosto foi o dia escolhido pela
Escola Padre Di Francia para celebrar a grandeza de todos os pais. O herói de nossas
crianças não é protagonista de nenhuma história em quadradinhos, filme de ação ou lenda antiga. Pelo contrário, ele é bem real. São
os pais! Não podemos deixar de lembrar que

esse cargo, o de super-herói traz grandes responsabilidades, entre elas a de ser exemplo,
referência e inspiração para seus filhos. Por
outro lado é um cargo onde o maior pagamento é o amor, o carinho e a admiração.
Foi um dia memorável e emocionante. Que
Santo Aníbal Maria abençoe cada família de
nossa Escola!
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva - fdz

1° de Julho: JESUS CRISTO
se faz Companheiro do nosso caminho
"Esta festividade é de primeira ordem em toda a nossa Pia Obra dos interesses do Coração de Jesus. É um tributo anual de amor e de fé que toda a Obra, em cada um de seus membros e em todas
as coisas, oferece ao adorável nosso Sumo Bem Jesus Sacramentado." (Santo Aníbal Maria)
O 1° de julho da Comunidade Nossa Senhora do Divino Zelo foi muito bonito. Pela manhã fizemos adoração em casa e, à tarde, fomos para a Paróquia Divino Espírito Santo para dar continuidade ao nosso dia de ação de graças junto com os nossos Coirmãos Rogacionistas, os membros
da União de Oração pelas Vocações (UOV), as Famílias Rog e as Missionárias Rogacionistas.
Encerramos o dia com a Santa Missa, às 19 horas.
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva - fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Retiro da UOV
A Comunidade Madre Palmira Carlucci, no dia 26/8/17, promoveu o retiro, em preparação para
a renovação das promessas, para os Associados da União de Oração pelas Vocações, em Aparecida de Sapucaia.
No dia 27, na Comunidade Santo Aníbal, o retiro foi para o grupo que faria a adesão pela primeira vez. Na noite do dia 27, aconteceu a Santa Missa da Família do ROGATE para renovação
do Grupo da Matriz e adesão para o Grupo da Comunidade Eclesial Santo Aníbal.
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