1

SUMARIO
03 - Aniversários Natálicios
03 - Datas Especiais
03 - Circulares e Comunicados
04 - Editorial
06 - Papa Francisco
08 - Governo Provincial

MES

MITT

T

O

IO

O DOMINUM

T

R R
PE A

S
SI

A

U

09 - Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Valença / RJ

EM

ER G

S IN ME S S
SU

AM

TE
GA

10 - Comunidade Cristo Rei
Içara/SC
13 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Lajinha/MG
17 - Comunidade N. Sra. do Divino Zelo
Brasília / DF
22 - Comunidade Nossa Senhora do Rogate
Rio de Janeiro / RJ

INSTITUTO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO
Província Nossa Senhora do Rogate
Coordenação: Madre Maria Marques de Oliveira
www.fdz.org.br / ceec.fdz@gmail.com

2

RO

ANIVERSARIOS

NATALICIOS
Janeiro
01: Ir. M. Nivanda Arino Viscardi
05: Ir. M. Vilma Regina Gava
09: Ir. Maria das Graças Tramontin
14: Ir. Maria Neves de Sousa
20: Ir. M. Inez Rosso
23: Ir. M. Iria Manarin
31: Ir. M. Amélia Castagnetti

Felicidades!

DATAS E SPECIAIS
Janeiro
01 - Solenidade da Santa Mãe de Deus
- 50º Dia Mundial da Paz
- Reconfiguração da Província - 17 anos
03 - 11 – ESPAV (Cajamar/SP)
31 - Súplica ao Nome Santíssimo de Jesus
- Abertura da Campanha Solidária
em prol da Angola (REDIZAS)

Circulares e Comunicados
CIRCULARES DO GOVERNO GERAL
Circular 06/16
Assunto: Falecimento da Ir. M. Elia Vitagliano e M. Rinalda Frungeri
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EDITORIAL

Caríssimas Irmãs,
Esta é a última edição
do nosso Informativo deste ano, por isso trazemos
nossa mensagem de final
de ano como expressão de
agradecimento na certeza
de que Deus fez-se nosso
companheiro de caminhada
ao longo do ano, dando-nos
inúmeras provas de seu infinito amor, nos fortalecendo
na fé, principalmente pela
intensa celebração do Ano
Santo da Misericórdia encerrado em 20 de novembro, na
Solenidade de Cristo Rei.
Este é um período muito
especial, que nos ajuda a
preparar bem a nossa casa
interior através da liturgia,
oração, silêncio e a nossa
união com Deus. Mas devemos estar atentas pois
podemos correr o risco de
nos deixarmos consumir por
uma vida agitada pelos muitos afazeres do final de ano,
pelo cansaço, pela falta de
tempo, coisas que, às vezes, roubam o lugar d´Aquele que deve ser insubstituível em nossas vidas: Jesus
Cristo! “O Natal foi descris-

tianizado e Jesus passou a
ser um detalhe” (Pe. Jaldemir).
A Exortação Apostólica
EVANGELII GAUDIUM, do
Santo Padre, o Papa Francisco, nos alerta: “O grande
risco do mundo atual, com
sua múltipla e avassaladora
oferta de consumo, é uma
tristeza individualista que
brota do coração comodista e mesquinho, da busca
desordenada de prazeres
superficiais, da consciência
isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios
interesses, deixa de haver
espaço para os outros, já
não entram os pobres, já
não se ouve a voz de Deus,
já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o
bem. Este é um risco, certo
e permanente, que correm
também os crentes. Muitos
caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas,
queixosas, sem vida. Esta
não é a escolha duma vida
digna e plena, este não é o
desígnio que Deus tem para
nós, esta não é a vida no Espírito que jorra do coração
de Cristo”.
O Natal nos convida a refletir sobre o sentido da nossa vida: consagração, espiritualidade, metas e objetivos
para o novo ano. Convida-nos a viver o essencial, revestir-nos de Nosso Senhor
Jesus Cristo e de suas virtudes. Ter o olhar voltado para

Deus e os pés no chão da
realidade na qual vivemos.
Não podemos deixar que
a nossa vida se resuma na
valorização de coisas insignificantes, mal querências,
fuga das relações fraternas,
fechamentos... “Se o Natal
não questiona nossa maneira de ver a humanidade, ele
não tem sentido” (Pe. Jaldemir).
Para uma preparação fecunda neste tempo, nada
melhor que nos inspirarmos
nos escritos e exemplos de
Santo Aníbal Maria que soube viver intensamente preparando a chegada do nosso
Salvador. O Padre Fundador
ao preparar-nos para o Natal,
nos convida a ter os mesmos
sentimentos da esposa dos
Cânticos: “A mística esposa, enamorada pelo esposo
celeste, o chama, o deseja e
diz: Eis, Ele vem...” (Escritos,
vol. 12, p. 54).
Intensifiquemos também
com Maria, nossa preparação para acolher Jesus em
nossas vidas. Ela é a nossa
Mãe querida que se aproxima de nós, para nos acompanhar ao longo da vida,
com o seu afeto materno.
Não nos esqueçamos
que, o significado do Natal não está nas coisas externas, mas na alegria de
estarmos juntas como uma
verdadeira família, unida e
feliz. Que 2017 seja para
nós um Ano Novo iluminado,
cheio das bênçãos e graças
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de Deus. “Graças ao misericordioso coração do nosso
Deus, o sol que nasce do
alto nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas
e na sombra da morte; para
guiar nossos passos no ca-

minho da paz” (Lc 1,78-79).
Irmãs, que a saudação de
Feliz Natal possa realmente
significar um desejo sincero
que brota do coração cheio
de alegria pelo nascimento
de Cristo, que vem trazer a

paz ao mundo. Que não seja
apenas um cumprimento de
formalidade mas possa refletir no nosso rosto e em
todo o nosso ser a ternura
do Menino Deus.

5

Papa Francisco
AÇÃO DE GRAÇAS PELO ANO QUE PASSOU
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
31 de Dezembro de 2016
«Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de
uma mulher, nascido sob o
domínio da Lei, para resgatar os que se encontravam
sob o domínio da Lei, a fim
de recebermos a adoção de
filhos» (Gl 4, 4-5).
Hoje ressoam com uma
força particular estas palavras de São Paulo, que, de
forma breve e concisa, nos
introduzem no plano que
Deus tem para nós: quer
que vivamos como filhos.
Ecoa aqui toda a história da
salvação: Aquele que não
estava sujeito à Lei decidiu,
por amor, deixar de lado
qualquer tipo de privilégio
(privus legis) e entrar pelo
lugar menos esperado, a fim
de nos libertar a nós que estávamos – nós, sim – sob a
Lei. E a novidade é que decidiu fazê-lo na pequenez e
fragilidade dum recém-nascido; decidiu aproximar-Se
pessoalmente e, na sua carne, abraçar a nossa carne;
na sua fraqueza, abraçar
a nossa fraqueza; na sua
pequenez, superar a nossa. Em Cristo, Deus não
Se mascarou de homem,
fez-Se homem e partilhou
em tudo a nossa condição.
Longe de se encerrar num
estado de ideia ou essên-

cia abstrata, quis estar perto de todos aqueles que se
sentem perdidos, mortificados, feridos, desanimados,
abatidos e amedrontados;
perto de todos aqueles que,
na sua carne, carregam o
peso do afastamento e da
solidão, para que o pecado,
a vergonha, as feridas, o
desconforto, a exclusão não
tenham a última palavra na
vida dos seus filhos. O presépio convida-nos a assumir
esta lógica divina: não uma
lógica centrada no privilégio,
em favores, no compadrio;
mas a lógica do encontro,
da aproximação e da proximidade. O presépio convida-nos a abandonar a lógica
feita de exceções para uns
e exclusões para outros. O
próprio Deus veio quebrar
a cadeia do privilégio que
gera sempre exclusão, para
inaugurar a carícia da compaixão que gera a inclusão,
que faz resplandecer em

cada pessoa a dignidade
para que foi criada. Um menino envolto em panos mostra-nos a força de Deus que
interpela como dom, como
oferta, como fermento e
oportunidade para criar uma
cultura do encontro. Não podemos dar-nos ao luxo de
ser ingénuos; sabemos que
nos vem, de vários lados,
a tentação de viver nesta
lógica do privilégio que, ao
separar, nos separa; ao excluir, nos exclui; ao confinar
os sonhos e a vida de muitos
dos nossos irmãos, nos confina. Queremos hoje, diante
do Menino Jesus, admitir a
necessidade que temos que
o Senhor nos ilumine, pois
tantas vezes parecemos míopes ou ficamos prisioneiros
da atitude decididamente
egocentrista de quem quer
forçar os outros a entrar nos
próprios esquemas. Precisamos da luz que nos faça
aprender com os nossos
próprios erros e tentativas, a
fim de melhorar e nos vencermos; aquela luz que nasce da consciência humilde e
corajosa de quem, todas as
vezes, encontra força para
se erguer e recomeçar.
Quando chega ao fim
mais um ano, paremos diante do presépio para agradecer todos os sinais da ge-
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nerosidade divina na nossa
vida e na nossa história, que
se manifestou de inúmeras
maneiras no testemunho de
tantos rostos que anonimamente souberam arriscar.
Agradecimento esse, que
não quer ser nostalgia estéril nem vã recordação do
passado idealizado e desencarnado, mas memória viva
que ajude a suscitar a criatividade pessoal e comunitária, pois sabemos que Deus
está conosco. Deus está conosco!
Paremos diante do presépio a contemplar como Deus
Se fez presente durante todo
este ano, lembrando-nos
assim de que cada tempo,
cada momento é portador de
graça e bênção. O presépio
desafia-nos a não dar nada
e ninguém como perdido.
Ver o presépio significa encontrar a força de ocupar o
nosso lugar na história, sem
nos perdermos em lamentos
nem azedumes, sem nos
fecharmos nem evadirmos,
sem procurar atalhos que
nos privilegiem. Ver o presépio implica saber que o tempo que nos espera requer
iniciativas cheias de audácia
e esperança, bem como a
renúncia a vãos protagonismos ou a lutas intermináveis
para sobressair. Ver o presépio é descobrir como Deus
Se envolve envolvendo-nos,
tornando-nos parte da sua
obra, convidando-nos a acolher com coragem e decisão
o futuro que temos à nossa
frente. E ao ver o presépio,
deparamo-nos com os rostos de José e Maria: rostos

jovens, cheios de esperanças e aspirações, cheios de
incertezas; rostos jovens,
que perscrutam o futuro com
a tarefa não fácil de ajudar
o Deus-Menino a crescer.
Não se pode falar de futuro
sem contemplar estes rostos
jovens e assumir a responsabilidade que temos para
com os nossos jovens; mais
do que responsabilidade, a
palavra justa é dívida: sim, a
dívida que temos para com
eles. Falar de um ano que
termina, é sentirmo-nos convidados a pensar como estamos a interessar-nos com
o lugar que os jovens têm na
nossa sociedade.
Criamos uma cultura que
por um lado idolatra a juventude procurando torná-la
eterna, mas por outro, paradoxalmente, condenamos os
nossos jovens a não possuir
um espaço de real inserção,
porque lentamente os fomos
marginalizando da vida pública, obrigando-os a emigrar
ou a mendigar ocupação que
não existe ou que não lhes
permite projetar o amanhã.
Privilegiamos a especulação
em vez de trabalhos dignos
e genuínos que lhes permitam ser protagonistas ativos
na vida da nossa sociedade.
Esperamos deles e exigimos
que sejam fermento de futuro, mas discriminamo-los e
«condenamo-los» a bater a
portas que, na maioria delas, permanecem fechadas.
Somos convidados a não
ser como o estalajadeiro de
Belém que, à vista do jovem
casal, dizia: aqui não há lugar. Não havia lugar para a

vida, não havia lugar para o
futuro. A cada um de nós é
pedido para assumir o compromisso próprio – por mais
insignificante que possa
parecer – de ajudar os nossos jovens a encontrar aqui
na sua terra, na sua pátria,
horizontes concretos de um
futuro a construir. Não nos
privemos da força das suas
mãos, das suas inteligências, das suas capacidades
de profetizar os sonhos dos
seus idosos (cf. Jl 3,1). Se
queremos apontar para um
futuro que seja digno deles,
só o poderemos alcançar
apostando numa verdadeira inclusão: a inclusão resultante do trabalho digno,
livre, criativo, participativo
e solidário (cf. Discurso na
atribuição do Prémio Carlos
Magno, 6 de maio de 2016).
Ver o presépio desafia-nos a ajudar os nossos jovens para não ficarem desiludidos à vista das nossas
imaturidades, e a estimulá-los para que sejam capazes
de sonhar e lutar pelos seus
sonhos; capazes de crescer
e tornar-se pais e mães do
nosso povo. Olhando o ano
que acaba, como nos faz
bem contemplar o Deus-Menino! É um convite a voltar
às fontes e às raízes da nossa fé. Em Jesus, a fé faz-se
esperança, torna-se fermento e bênção: «Ele permite-nos levantar a cabeça e recomeçar, com uma ternura
que nunca nos defrauda e
sempre nos pode restituir a
alegria» (Exort. ap. Evangelii
gaudium, 3).
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Governo Provincial
“Eu Louvo e Bendigo o Meu Deus e Nele Exulta o Meu Ser,
Porque Desde Sempre Me Amou e Fez Maravilhas em Mim.”
É com muita alegria, que hoje, 08 de
dezembro, que, como
Maria, eu quero louvar
e agradecer ao Senhor
da messe, pelos 15
anos de minha Consagração como Filha do
Divino Zelo.
Eu te louvo e agradeço Senhor, por haver me chamado à
vida e à vida consagrada como Filha do Divino Zelo; por teres
acreditado no meu sim apesar das minhas
fragilidades.
Eu te louvo e agradeço Senhor, pelo teu
imenso amor por mim, por estares sempre ao
meu lado, acolhendo-me com o coração cheio
de amor, de compaixão, de ternura e de zelo,
apesar das minhas infidelidades.
Eu te louvo e agradeço Senhor, pela família que me deste, que com carinho me ajudou
e continua me ajudando na fé.
Eu te louvo e agradeço Senhor, por todas
as oportunidades que me foram oferecidas
pelo Instituto ao longo destes 15 anos de consagração, pelas experiências da vida fraterna
nas diversas comunidades onde fui acolhida,
pela missão realizada nas nossas obras sociais junto aos mais necessitados e além fron-

teira.
Eu te louvo e agradeço Senhor, por todas
as pessoas, que de
forma direta ou indireta, ajudaram na minha
caminhada formativa,
que contribuíram para
o meu crescimento e
amadurecimento em
todas as dimensões.
Eu te louvo e agradeço Senhor, pelo
dom do carisma do Rogate. Que este continue cada dia me ajudando a rezar, propagar e
anunciar o Reino para que todos tenham vida,
e a tenham em abundância, segundo o desejo
de Deus.
Enfim, Senhor, eu te louvo por todas as
maravilhas que tu já realizaste e continuarás
realizando em minha vida. “Jamais me deixes
caminhar solitária, pois só Tu conheces a minha fraqueza e o meu coração. Por isso, vem
e ensina-me a viver sempre na tua presença,
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na
união”.
Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição, juntamente com Santo Aníbal Maria Di
Francia e Madre Nazarena, me ajudem a ser
sempre fiel ao Teu projeto de amor.
Irmã M. Josilene da Rocha, fdz
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/RJ
Valença

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Auto de Natal ANSA 2016
No dia 02 de dezembro, nos horários das
7h30min e 13h30min, aconteceram as celebrações de encerramento dos turnos da manhã e da tarde. A festa foi linda!!! A beleza foi
maior, pois, contamos com a presença das
famílias que trouxeram alegria, esperança

e amor, compondo assim, o Auto de Natal.
Os alunos fizeram bonito! Foi realmente um
espetáculo! Com simplicidade e singeleza,
expressaram através da encenação e dos
cantos um hino de louvor contemporâneo ao
Deus Menino que vem.
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Feliz

Natal

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Confraternização de Natal e Fim de Ano
dos Professores e Funcionários do CCR
No dia 19 de dezembro, os professores e funcionários do Colégio Cristo Rei participaram da
confraternização de Natal e fim de ano. Estiveram presentes todos os colaboradores já em clima
de fim de ano letivo, comemorando o bom êxito de 2016. Foi realizado sorteio de brindes entre os
presentes.
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Turma do 9° Ano Encerra Ano Letivo com Missa no CCR
Os alunos do 9°
ano do EF estiveram
reunidos com familiares e professores
no auditório do Colégio Cristo Rei para
a Missa de Ação de
Graças de conclusão do Ensino Fundamental 2.
A celebração aconteceu na quinta-feira,
1° de dezembro, e foi conduzida pelo padre
Antoninho Rossi, da Paróquia São Donato
de Içara. O padre parabenizou os estudantes

por sua dedicação
durante todo o ano
e ressaltou que em
tudo na vida é preciso levar a luz de
Deus e da bondade
por onde cada um
passar. Mais uma
etapa da vida destes
jovens foi concluída e o Colégio Cristo Rei se
sente honrado em ter feito parte deste momento!
Que Deus os abençoe nos próximos passos
e que levem o CCR no coração para sempre!

Almoço Beneficente em Prol do Lançamento
do Livro que Homenageia Irmã Inês
No mês de novembro, aconteceu no Salão
Paroquial São Donato, em Içara, um almoço
em prol do lançamento do livro da vida e história da Irmã Maria Inês Carozza, Filha do Divino Zelo, que muito contribuiu com a história
do Colégio Cristo Rei e da Pastoral da Saúde
de Içara. Quem está escrevendo o livro é a
jovem Luana dos Santos, que conviveu de
perto com a Irmã Inês e acompanhou por um
período seu trabalho com a Pastoral Saúde

na paróquia.
Uma comissão composta por membros da
comunidade e representantes do CCR está
na organização e divulgação do lançamento
do livro.
O lançamento do livro está previsto para o
mês de abril de 2017. Parte do valor arrecadado no projeto será destinado para as obras
missionárias das Filhas do Divino Zelo nas regiões carentes do mundo, como África.

Irmã Inês Terá História Contada em Livro
Maria Agnesina Carozza será eternizada como missionária do amor em livro. Além de histórias,
conselhos e depoimentos, a obra organizada por Luana dos Santos Joaquim contará com receitas
da Pastoral da Saúde. A expectativa é que os custos da publicação e lançamento em abril de 2017
sejam cobertos num almoço no Salão Paroquial São Donato neste domingo, dia 6. Os ingressos
custam R$ 20 para adultos e R$ 10 para crianças até 12 anos.
“Sempre fui criada na Igreja. Irmã Inês me despertou interesse pelo trabalho com os remédios
naturais e os conselhos espirituais. Era uma grande amiga. Comecei a escrever os ensinamentos
que nos deixou, conversei com outras pessoas e veio a ideia do livro. De tão rica que foi a vida,
mesmo depois de nos deixar fisicamente, ela continua como um exemplo”, espelha-se a jovem
de 16 anos.
“Estamos esperando em torno de 800 pessoas. Acreditamos que conseguiremos viabilizar o
livro e ainda destinar parte do recurso arrecadado com o almoço para Ruanda, na África, onde
há um belo trabalho missionário da Congregação”, acrescenta um dos integrantes da comissão
organizadora, José Renato Brígido. Ao todo, seis pessoas estão envolvidas no trabalho.
Irmã Inês faleceu aos 75 anos em frente da Igreja Matriz São Donato em decorrência de uma
parada cardiorrespiratória antes de iniciar a missa do Crisma em 1 de abril de 2015. Ela chegou
a ser socorrida, mas não foi possível a reversão do quadro. Ela nasceu na Itália, ingressou no
Instituto das Filhas do Divino Zelo em outubro de 1954 em Roma, atuou na Austrália e em 1968
chegou ao Brasil.
Portal Canal Içara - Matéria do jornalista Lucas Lemos
Matéria Original no link:
https://www.canalicara.com/cotidiano/irma-ines-tera-historia-contada-em-livro-34576.html
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Emoção na festa de Encerramento da Educação Infantil
O auditório do Colégio Cristo Rei recebeu
as família e os professores dos estudantes do
Jardim 3 para um momento especial de comemoração. As 27 crianças das turmas 1 e 2
concluíram a Educação Infantil com uma festa preparada com muito carinho pelo Colégio
Cristo Rei. As professoras Mirella D’Estefani e
Marilene Martinelli estavam orgulhosas e emocionadas com a conquista dos seus alunos.

“Foi uma noite repleta de emoções e muito
especial para os pequenos que ficará guardada na lembrança deles e dos familiares”, destacou a coordenadora Aline Freitas. Após a
cerimônia de homenagem, todos participaram
de um coquetel e assistiram a uma apresentação das crianças.
A cerimônia aconteceu na quarta-feira, 7
de dezembro.

Oficina de Ballet Clássico Encerra Ano
com Apresentação na Praça
O encerramento das oficinas de ballet clássico do Colégio Cristo Rei no ano de 2016 aconteceu no dia 12 de dezembro, na Praça da Matriz
São Donato, em Içara.
A professora Maiana Sampaio entregou o
certificado de conclusão de mais esta etapa na
vida das bailarinas.
Elas se apresentaram no palco de eventos da
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para suas
famílias e emocionaram a todos com suas coreografias.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Aprofundamento
No mês de dezembro, a
comunidade participou do
repasse do planejamento
trienal da diocese, que aconteceu na casa de cursos da
paróquia. A assessoria desta etapa da vida diocesana
esteve sob a responsabilidade de Padre Marcondes

que, através de slides, apresentou os tópicos para os
representantes das comunidades rurais e da matriz da
Paróquia Nossa Senhora de
Nazaré. Foram momentos
enriquecedores de aprendizado e de convivência nos
grupos de estudos.

Finalizados os trabalhos,
ficou como tarefa uma avaliação com o objetivo de
colher sugestões para colaborar com o pároco nas
inovações necessárias e
possíveis com vistas as
mudanças e avanços para
2017.
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Novena de Natal
No dia 12, os grupos de reflexão da Paróquia N. Senhora de Nazaret, de Lajinha/MG,
deram início à novena de Natal em Família.
Os grupos deram prioridade às casas que
tem pessoas enfermas, idosas e/ou afastadas da Igreja. A culminância foi programada

para acontecer na Igreja Matriz, com a participação de todos os grupos e as famílias visitadas.
Padre Wagner solicitou a doação de brinquedos e mantimentos para serem doados às
famílias mais necessitadas.

Confraternização do SAV
A Equipe do SAV reuniu-se no dia 09/12 às 18h para
finalizar o ano com uma confraternização. Após a acolhida, iniciou-se o momento
celebrativo na Capela. Irmã
Cleusa convidou a todos
para um momento de Ação
de Graças, preparando os
presentes para celebrar a
grande Festa do Natal, data
em que se agradece a Deus
Pai pelo nascimento de Jesus, o Salvador. Neste momento, Ir. Cleusa convidou

cada um a tomar o Menino
Jesus nos braços e fazer
uma prece de agradecimento e um pedido para o próximo ano. Na sequência Irmã
Cleusa entregou uma mensagem de Natal a todos os
participantes. O encontro foi
finalizado com a oração do
Pai Nosso e a partilha de um
delicioso churrasco.
Enviai, Senhor, Apóstolos
Santos à vossa Igreja.
Ir. Cleusa M. dos Santos
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Reformas Internas e Externas
Mediante o calendário do Advento enviado pela nossa Provincial e a mensagem de Natal do Papa Francisco, nos propomos no
DMEC, a nortear nosso Advento preparando nossa manjedoura
interior para acolher o Menino Jesus.
Devido os contra tempos de uma casa antiga, com goteiras e
piso estourado, tivemos que fazer alguns reparos e modificações
nos banheiros e na sala de recepção. Ficou assim: a Imaculada
como “recepcionista” e Santo Antônio como intercessor dos colaboradores. Temos muito que agradecer a PROVIDÊNCIA pelos
inúmeros benefícios recebidos no decorrer do ano. Foi também
possível construir uma barraca permanente no Santuário N.S.
Aparecida.

Confraternização
No dia 15/12, aconteceu a confraternização com as crianças e educadores da Obra Social São
Judas Tadeu.
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Festa de Natal
No dia 16/12, aconteceu a festa de Natal e o encerramento das atividades na Casa da Criança.
Foi um momento de alegria e partilha que enriqueceu a todos.
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Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Assembleia Paroquial
No dia 03 de dezembro, Ir. Arcilene e Ir. M. Dos Anjos participaram da 22ª Assembleia Paroquial. A Assembleia aconteceu na Creche Santo Aníbal das 08h às 17h. Foi um dia para rever o
ano que passou e traçar metas para o ano vindouro.
Ir. M. Arcilene, fdz
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Manhã de Formação da CRB Regional de Brasília
No dia 18 de dezembro,
aconteceu no CCB, em Brasília, o último encontro da
CRB Regional de Brasília. Foi
uma manhã de formação assessorada por Ir. Maria Inês,
presidente da CRB Nacional.
Na ocasião, Irmã Maria Inês

fez o repasse da Assembleia
Geral, um momento rico de
troca de experiências. Depois da fala da assessora fizemos um trabalho de
grupo e traçamos algumas
metas para o Regional. Foi
uma manhã de grande pro-

veito. Agradecemos a Deus
a oportunidade de termos
participado desse tempo de
formação e pedimos as luzes
do Espírito para colocarmos
em prática aquilo que desejamos para o próximo ano.
Ir. M. Arcilene, fdz

Encerramento do Ballet
No dia 03 de dezembro, na parte da manhã, a equipe da Escola Padre Francia, junto com os
pais e/ou responsáveis, se reuniu para o encerramento do ballet das crianças. Foi muito lindo,
nossas princesas estão de parabéns.
Ir. M. Arcilene, fdz

18

Manhã de Formação
No dia 19 de dezembro,
tivemos o prazer de receber
Ir. Gislene Danielski, para
uma manhã de formação e
convivência. Ela trabalhou
o tema do nosso VII Capítulo Provincial: “Humanização fonte de alegria, mistica
e profecia”, voltado para a
nossa realidade e ajudando
assim os professores a buscar e compartilhar no dia a
dia de nossa Escola a humanização que estamos bus-

cando, ou seja, uma melhor
forma de sermos humanos
de verdade.
O encontro levou-nos
a refletir um pouco sobre
como estamos ajudando
nossas crianças, que estão
em fase de transição, deixando de ser crianças para
serem adolescentes ou pré
adolescentes. Foi uma manhã muito rica e proveitosa.
Encerramos o encontro com
um delicioso almoço.

Agradecemos a Deus a
oportunidade de termos tido
esse momento e pedimos
que Ele continue nos abençoando e guiando-nos nos
caminhos que Ele preparou
para cada um. Que a exemplo de Santo Aníbal e Madre
Nazarena consigamos ajudar os nossos pequenos jovens, a escolherem o melhor
caminho.
Ir. M. Arcilene, fdz
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Formatura do 5° ano
No dia 07 de dezembro, a Escola Padre Di Francia, abriu as portas para a missa de ação de graças e encerramento do 5° ano. Também estavam presentes as duas turmas do primeiro ano. Foi um
momento lindo e comovente com direito a apresentação preparada pelas turmas do 1° ano.
Ir. M. Arcilene, fdz
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Agradecimento a Deus
“Eu estou contigo e te guardarei em todo
lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto Eu não
cumprir tudo o que te prometi!” (Gn 28, 15)
Foi com grande alegria que no dia 08 de
dezembro, na Paróquia Divino Espirito Santo
em Brasília, na missa das 19h, renovei os Votos Religiosos. Foi um momento muito belo!
Estava presente a Missionória Rogacionista
Cecilia de Castro Souza, que também fez a
renovação dos seus votos.

Agradeço a Deus a presença de Cecilia e a
oportunidade de renovarmos juntas os votos.
Sou grata a todos que estavam presente, de
modo especial o nosso pároco, Pe. Mario Alves Bandeira, rcj.
Que o Senhor da messe nos abençoe e
que por intercessão da Virgem Maria, de Santo Aníbal Maria e Madre Nazarena possamos
continuar dando nosso sim ao Dono da messe.
Ir. M. Arcilene, fdz

Tríduo de Natal
Nos dias 6, 7 e 9 de dezembro, nos reunimos com as nossas crianças para realizar o tríduo de
natal. Foram três dias muito especiais de preparação para o natal.
Ir. M. Arcilene, fdz
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“Emanuel, o Deus Conosco,
vem a este mundo, vem!”

J
eiro / R

Jan
Rio de

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Confraternização de Natal
No dia 18 de dezembro, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, reuniu-se com os leigos associados da União de Oração pelas Vocações, para juntos celebrar o Natal de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Foi um encontro singelo,

mas repleto de significado. Após um momento
de oração conduzido por Madre Maria Marques, todos compartilharam um delicioso café
da manhã e brincaram de amigo oculto com o
compromisso da oração para o ano de 2017.
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Despedida de Irmã Nelsa
No dia 31 de dezembro, após algum tempo no Brasil, para encaminhamento de seus documentos, Irmã M. Nelsa Cechinel viajou para Roma/Itália, onde vive a missão de Conselheira Geral do
Instituto. Agradecemos a Deus por esse tempo de convivência e pedimos que sua missão seja
sempre abençoada.

Natal é Vida que Nasce, Natal é Cristo que Vem,
Nós Somos o seu Presépio, e a Nossa Casa é Belém.
No dia 26 de dezembro,
participei da Missa de Natal
dos dependentes químicos
da Cracolandia, no Bairro
Del Castilho, na cidade do
Rio de Janeiro/RJ. A mesma
foi presidida pelo Cardeal
Dom Orani João Tempesta e
concelebrada por vários sacerdotes.
A organização esteve sob
a responsabilidade do Centro Pastoral Bom Samaritano, da Fraternidade Toca de
Assis, com a missão intitulada: “Natal dos Pobres”. O
projeto é voltado para pes-

soas em situação de rua:
crianças, jovens, adultos e
pessoas idosas. Estavam
presentes algumas congregações religiosas e movimentos da Igreja.
Numa
conversa informal, alguns
moradores falavam do desejo de sair da situação em
que se encontravam e mesmo sair deste local, diziam:
“Eu não tenho para onde ir
e também não tenho forças
para deixar este vício, é algo
maior do que eu, que me
domina. Irmã reze por mim,
para que eu possa mudar de

vida”. Este lugar me fez pensar na favela de Avignone,
onde o Padre iniciou a nossa
missão junto aos mais necessitados. Realmente neste
local as pessoas vivem uma
vida de muitos sofrimentos.
Após a missa, foi oferecido almoço para todos os presentes, assim também como
atendimento médico, distribuição de roupas, calçados e
brinquedos para as crianças.
Envia, Senhor, Apóstolos
Santos a Vossa Igreja.
Ir. Josilene da Rocha, fdz
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Parabéns Irmã Conceição
No dia 02 de dezembro, com muito carinho, a comunidade Nossa Senhora do Rogate celebrou
o dom da vida de Irmã Conceição. Que o Bom Deus seja sua Alegria em todos os dias de sua vida.
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