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Circulares e Comunicados
COMUNICAÇÕES
DO GOVERNO GERAL
Saudações do Natal - Roma, 19/12/2017

COMUNICAÇÕES
DO GOVERNO PROVINCIAL
Comunicado nº 14/2017
Assunto: Tempo do Advento e transferências
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2017
Circular nº 11/2017
Assunto: Prep. ao VIII Capítulo Provincial
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2017

Ressurreição
. Ir. M. Fernanda Sulmona
23/12/2017 - 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

Queridas Irmãs,
Estamos vivendo o precioso tempo do Natal! Tempo especial para expressarmos a nossa ação de graças
a Deus por tudo o que Ele
nos concedeu e nos concede a cada momento de nossa vida.
O Papa Francisco nos
motiva a agradecer especialmente ao Menino Jesus:
“Contemplando o Menino
Jesus, amor humilde e infinito, digamos a Ele simplesmente: Obrigado, porque
você fez tudo isso por mim!”.

Verdade, precisamos ouvir a voz do amor, a voz dAquele que nos chama e nos
ama imensamente. Por nos
amar demasiadamente o
Pai enviou-nos o seu Filhos
Jesus, “...nascido de uma
mulher e sujeito à Lei, para
resgatar os que estavam sujeitos à Lei e nos tornar seus
filhos adotivos” (Gl 4, 4-5).
O tempo do Natal nos
desperta para o sentido da
vida, para o cultivo da espiritualidade, da esperança em
Deus, para a prática da solidariedade, do amor ao próximo e a conversão do nosso
coração. Essas práticas nos
dão condições para que, Jesus possa nascer em nós e
nas nossas comunidades
juntamente com as atitudes
desenvolvidas por nós: a primeira é sermos mulheres de
oração, de esperança, pessoas capazes de olhar para
frente, com coragem sonhar
com um futuro melhor, mu-

lheres parecidas com Maria alegres e confiantes em
Deus.
O Natal é um convite a
purificar as nossas atitudes e posturas de mulheres
consagradas, para acolher
o Filho de Deus, vindo em
nossa carne como Salvador,
como Luz do mundo. Temos
necessidade dessa Luz! Temos necessidade de Deus,
como temos necessidade
de água, do ar e do oxigênio
para vivermos.
Este Menino, o Deus Conosco, é Ele que direciona
e dá sentido à nossa vida.
Nosso Fundador, Santo Aníbal Maria a este respeito
nos diz: “O homem sobre a
terra é um exilado da Pátria,
é um peregrino, é um viajante... Ele tem necessidade de
ajuda, de luz, de conselho,
e de conforto. Deus, na sua
infinita bondade, quis, Ele
mesmo, constituir-se companheiro do homem em sua
peregrinação, não quis deixá-lo só” (Cf. Escritos, Vol.
11, p. 144).
Irmãs, que possamos
viver o natal diferente dos
anos anteriores, um natal
preparado com mais oração, silêncio, acima de tudo,
amor a Deus e amor ao próximo, é isso que Ele espera
de nós.
Feliz Natal!
Abençoado 2018!
Meu abraço fraterno!
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Papa Francisco
HOMÍLIA - 24/12/2017
«Completaram-se os dias
de [Maria] dar à luz e teve o
seu filho primogénito, que
envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por
não haver lugar para eles
na hospedaria» (Lc 2, 6-7).
Com esta afirmação simples
mas clara, Lucas leva-nos
ao coração daquela noite santa: Maria deu à luz,
Maria deu-nos a Luz. Uma
narração simples para nos
entranhar no acontecimento que muda para sempre a
nossa história. Tudo, naquela noite, se tornava fonte de
esperança.
Mas recuemos alguns
versículos… Por decreto do
imperador, Maria e José viram-se obrigados a partir.
Tiveram de deixar os parentes, a sua casa, a sua terra
e pôr-se a caminho para se
recensearem. Uma viagem
nada confortável nem fácil
para um casal jovem que
estava para ter um bebê: viram-se forçados a deixar a
sua terra. No coração, transbordavam de esperança e
de futuro por causa do filho
que chegava; mas sentiam
os passos carregados com
as incertezas e perigos próprios de quem tem de deixar
a sua casa.
E em seguida tocou-lhes
enfrentar a coisa talvez mais
difícil: chegar a Belém e sentir que era uma terra que não

os esperava, uma terra onde
não havia lugar para eles.
Mas foi precisamente lá,
naquela realidade que se
revelava um desafio, que
Maria nos presenteou com
o Emanuel. O Filho de Deus
teve de nascer num curral,
porque os seus não tinham
espaço para Ele. «Veio para
o que era seu, e os seus não
O receberam» (Jo 1, 11).
E lá, no meio da escuridão
duma cidade que não tem
espaço nem lugar para o forasteiro que vem de longe,
no meio da escuridão duma
cidade toda em movimento
que parecia querer, neste
caso, edificar-se voltando as
costas aos outros… precisamente lá acende-se a centelha revolucionária da ternura
de Deus. Em Belém, criou-se uma pequena abertura
para aqueles que perderam
a terra, a pátria, os sonhos;
mesmo para aqueles que
sucumbiram à asfixia produzida por uma vida fechada.
Nos passos de José e

Maria, escondem-se tantos
passos. Vemos as pegadas de famílias inteiras que
hoje são obrigadas a partir.
Vemos as pegadas de milhões de pessoas que não
escolhem partir, mas são
obrigadas a separar-se dos
seus entes queridos, são expulsas da sua terra. Em muitos casos, esta partida está
carregada de esperança,
carregada de futuro; mas,
em tantos outros, a partida
tem apenas um nome: sobrevivência. Sobreviver aos
Herodes de turno, que, para
impor o seu poder e aumentar as suas riquezas, não
têm problema algum em derramar sangue inocente.
Maria e José, para quem
não havia lugar, são os primeiros a abraçar Aquele que
nos vem dar a todos o documento de cidadania; Aquele
que, na sua pobreza e pequenez, denuncia e mostra
que o verdadeiro poder e a
autêntica liberdade são os
que honram e socorrem a
fragilidade do mais fraco.
Naquela noite, Aquele
que não tinha um lugar para
nascer é anunciado àqueles
que não tinham lugar nas
mesas e nas ruas da cidade.
Os pastores são os primeiros destinatários desta Boa
Notícia. Pelo seu trabalho,
eram homens e mulheres
que tinham de viver à mar-
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gem da sociedade. As suas
condições de vida, os lugares onde eram obrigados a
permanecer, impediam-lhes
de observar todas as prescrições rituais de purificação
religiosa e, por isso, eram
considerados impuros. Traía-os a sua pele, as suas
roupas, o seu odor, o modo
de falar, a origem. Neles
tudo gerava desconfiança. Homens e mulheres de
quem era preciso estar ao
largo, recear; eram considerados pagãos entre os crentes, pecadores entre os justos e estrangeiros entre os
cidadãos. A eles – pagãos,
pecadores e estrangeiros –
disse o anjo: «Não temais,
pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para
todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um
Salvador, que é o Messias
Senhor» (Lc 2, 10-11).
Eis a alegria que somos
convidados a partilhar, celebrar e anunciar nesta noite.
A alegria com que Deus, na
sua infinita misericórdia, nos
abraçou a nós, pagãos, pecadores e estrangeiros, e
nos impele a fazer o mesmo.
A fé desta noite leva-nos
a reconhecer Deus presente
em todas as situações onde

O julgamos ausente. Ele
está no visitante indiscreto,
muitas vezes irreconhecível,
que caminha pelas nossas
cidades, pelos nossos bairros, viajando nos nossos
transportes públicos, batendo às nossas portas.
E esta mesma fé impele-nos a abrir espaço a uma
nova imaginação social, não
ter medo de experimentar
novas formas de relacionamento onde ninguém deva
sentir que não tem um lugar
nesta terra. Natal é tempo
para transformar a força do
medo em força da caridade,
em força para uma nova imaginação da caridade. A caridade que não se habitua à
injustiça como se fosse algo
natural, mas tem a coragem,
no meio de tensões e conflitos, de se fazer «casa do
pão», terra de hospitalidade.
Assim no-lo recordava São
João Paulo II: «Não tenhais
medo! Abri, antes, escancarai as portas a Cristo» (Homilia na Missa de início do
Pontificado, 22/10/1978).
No Menino de Belém,
Deus vem ao nosso encontro para nos tornar protagonistas da vida que nos rodeia. Oferece-Se para que O
tomemos nos braços, para

que O levantemos e abracemos; para que n’Ele não
tenhamos medo de tomar
nos braços, levantar e abraçar o sedento, o forasteiro, o
nu, o doente, o recluso (cf.
Mt 25, 35-36). «Não tenhais
medo! Abri, antes, escancarai as portas a Cristo».
Neste Menino, Deus convida-nos a cuidar da esperança. Convida-nos a fazer-nos
sentinelas para muitos que
sucumbiram sob o peso da
desolação, que deriva do
fato de encontrar tantas portas fechadas. Neste Menino,
Deus torna-nos protagonistas da sua hospitalidade.
Comovidos pelo jubiloso
dom, Menino pequenino de
Belém, pedimo-Vos que o
vosso choro nos desperte
da nossa indiferença, abra
os olhos perante quem sofre. A vossa ternura desperte a nossa sensibilidade e
nos faça sentir convidados
a reconhecer-Vos em todos
aqueles que chegam às nossas cidades, às nossas histórias, às nossas vidas. Que
a vossa ternura revolucionária nos persuada a sentir-nos convidados a cuidar da
esperança e da ternura do
nosso povo.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
LIGA MISSIONÁRIA JUVENIL
Na tarde do dia 09 de dezembro, Ir. Juçara esteve na Comunidade de Mussanga para
um encontro com a Liga Missionária Juvenil e
Infância Missionária.
Sendo tempo do Advento, o encontro foi
um momento precioso onde o grupo foi orientado a meditar sobre a importância de viver
a espera do Nascimento de Jesus como um
tempo de transfiguração. Sim, transfiguração

porque a nossa vida deve se transfigurar a
cada dia, na medida em que vai acompanhando os mistérios da vida de Jesus.
Participaram do encontro 22 jovens e adolescentes dos Movimentos envolvidos. Todos
concordaram que foi um momento de muito
enriquecimento e proveito.
Ir. Maria Juçara dos Santos
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

CÁRITAS , EXTENÇAO DA CARIDADE NATALINA
Em 23 de dezembro às 15:00, o grupo de CARITAS, UOV E VOLUNTÁRIOS, DISTRIBUIRAM
ALIMENTOS, ROUPAS E BRINQUEDOS PARA UM BOM Nº DE PESSOAS E CRIANÇAS MAIS
NECESSITADAS DO BIRRO URKUPIÑA.
As doações desta campanha chegaram de toda parte num gesto terno e fraterno.
Cremos que o Deus da PAZ já os recompensou com abundantes graças para um promissor
2018.
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Aniversário de Ir. M. Iracema Rodrigues - 23/12

Parabéns Irmã!
Que o Deus da Vida a abençoe sempre!

MISSÃO DE FÉRIAS
Foi com muito carinho
que me integrei ao grupo
missionário de 3 religiosas
Agostinianas e FDZ e 20 Jovens catequistas e de confirmação da “Ciudad de la Alegri”, onde fizemos um tríduo
de preparação para irmos
de 07 a 14/12 ao campo,
paróquia Santa Rosa, bairro
Los Andes, onde os padres
Omar e José trabalham com
o povo indígena da Bolívia.
Foi uma experiência inédita de aprendizado e crescimento na fé.
Nossa missão vocacional
e catequética atingiu crianças, adolescentes, jovens e

adultos. Trabalhamos o ano
Litúrgico, as partes da Missa, cores litúrgicas, principais orações do cristão e o
chamado.
Houve preparação intensiva para o batismo, confirmação e 1º eucaristia. Com
os pequeninos, ensinamos
manualidades e os símbolos
de Natal dos quais aproveitamos para ornamentar a
capela para a Missa de Noite Buena.
Visitamos as famílias com
a bênção da casa e entrega
de um tema a ser partilhado.
Às tardes participavamos do
terço, montagem do presé-

pio e ensaios para as posadas. Todas as noites vinham
assistir um filme bíblico. No
último dia, fizemos uma gincana e somamos os pontos
de presenças nas atividades
para ganharem roupas no
bazar que montamos. Que
festa!!!
Pe. Omar celebrou a Missa e ficou encantado com
tamanha participação.
Nossa convivência foi fecunda e de entre ajuda. Só
nos resta agradecer a Deus
por esta oportunidade única
como lição de vida.
Ir. M. Cloreci E. da Silva
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Inauguração da Padaria
No dia 26 de dezembro, a
Comunidade Nuestra Señora Madre de la Mies cantou
um hino de louvor à Divina
Providência pelo término da
construção da área de trabalho da Irmã M. Iracema Rodrigues, que agora tem mais
espaço para preparar as tortas e pães de encomenda.
Agradecimento
eterno

por todas as formas de ajuda e, de forma especial, a
Mons. Nicolás Castellaños
pelos 25 mil dólares doados à construção e pela indicação de um pedreiro de
primeira linha. No momento
da inauguração, Monsenhor
Nicolás deu a benção e, na
sequência, foi oferecido um
almoço de confraternização

POSADA NAVIDEÑA
Demos início a Novena de Natal nas famílias
dia 14 de dezembro. A cada noite o Menino Jesus batia numa casa pedindo “posada”. Foi tudo
muito singelo e piedoso. Após a bênção final, o
dono da casa oferecia um lanche aos participantes.
Com certeza Jesus já encontrou aconchego
no coração de todos os que peregrinaram pela
rua 12 de outubro.

a Monsenhor Nicolás e aos
pedreiros que trabalharam
na obra. Que a proteção da
patrona Madre Nazarena
Majone esteja sempre presente nesta residência e na
vida de todas as pessoas
que passam por aqui!
Ir. M. Cloreci E. da Silva
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Formação Cristã em Comunidade
Um dos desafios atuais da Igreja é a formação dos membros da comunidade cristã.
É a formação que sustenta a caminhada da
comunidade. Ela é um dos fundamentos que
mantém a vida cristã em pé e caminhando
para frente. A formação cristã em comunidade
ajuda a amadurecer na fé e na vida.
Para ampliar nossa missão junto aos leigos e leigas de nossa Paróquia, implantamos

o método da formação cristã em comunidade
que contém cinco módulos. Juntamente com
Ir. Edna, o grupo de paroquianos se reúne
toda segunda-feira para estudar esses conteúdos. Neste ano de 2017, estudamos os módulos sobre antropologia e cristologia. Que o
Senhor continue nos fortalecendo e abençoando nesta missão!
Ir. Edna Maria Alves
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Agradecendo ao Senhor
Eu Bruna, funcionária do
Lar Santo Antônio de Alpinópolis/MG, tenho enorme prazer em agradecer o grande
amor e carinho que as queridas Irmãs Nivanda, Cristina
e Maria dos Anjos têm por
nós funcionárias e todas as
crianças. Elas são luz na
minha vida e na vida de todos. Deus é Maravilhoso por
colocado em minha vida as
Irmãs, as crianças e todas
as minhas amigas de trabalho. Hoje, dia 19/12/2017, foi
nosso último dia de trabalho.
Estamos encerrando nosso
ano de 2017 e com muita
alegria, satisfação e amor as
nossas queridas irmãs nos
convidaram para uma linda

confraternização.
Nós fomos para Capela
rezarmos e agradecermos
ao nosso Menino Jesus pelo
ano maravilhoso que nos
deu. Então cantamos, nos
acolhemos uns aos outros
desejando Feliz Natal e, logo
em seguida, fomos para o
refeitório para nossa confraternização e com muita
delicadeza de nossas irmãs,
estava tudo muito lindo, tudo
bem enfeitado com muito
amor e mesa maravilhosa.
Fizemos uma linda brincadeira que adorei. Tiramos
papeizinhos, com o nome
que saímos, escrevemos
no cartão uma qualidade e
palavras de carinho. É uma

honra poder estar do lado de
pessoas maravilhosas. Irmã
Nivanda, Cristina e Maria
dos Anjos, vocês são anjos
de Deus na minha vida e de
cada um de nós. Vocês são
muito especiais. Que Deus
abençoe vocês grandemente e desejo para o ano de
2018 muita paz, amor, saúde, felicidades e que todas
as pessoas conheçam anjos
aqui na terra assim como conheci vocês, para fazermos
os dias de cada uma mais
felizes. Obrigada mesmo por
tudo! Amo muito estar com
vocês. Abraços e beijos no
coração de cada uma.
Bruna de Oliveira Santos
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Festa de encerramento das Crianças
No começo de novembro
começamos os preparativos para a festinha de Natal
para as crianças, os correios
pediram pra todas as crianças fazerem uma cartinha
pedindo o que eles queriam
ganhar de Natal; assim levei
todos elas para fazer as cartinhas pedindo o que mais
queriam ganhar de presente, as que não sabiam escrever fizeram um desenho
bem bonito.
Na segunda semana de
dezembro os correios levaram brinquedos para as
crianças, elas ficaram muito
felizes e muito agradecidas,
e desejaram um Feliz Natal
para todos do correios.
Também estávamos pre-

parando algumas apresentações para fazermos na festinha de encerramento que
foi na sexta-feira, dia 15/12.
Primeiramente as crianças
leram uma bela mensagem
de boas vindas para todos
os pais e benfeitores que foram participar conosco, depois todas as crianças cantaram a linda música Natal
todo dia, logo em seguida,
teve um teatro representando o nascimento do menino Jesus com os meninos
e as meninas do matutino,
em seguida as meninas do
vespertino fizeram uma linda coreografia de dança, da
música Permanecer Criança da Aline Barros. Para o
encerramento da festa, as

crianças cantaram a música
A Montanha do Roberto Carlos e leram uma linda mensagem de agradecimento
a todos que participaram e,
em seguida, a Irmã Nivanda
subiu no palco e convidou a
todos a participarem de uma
pequena refeição que as Irmãs preparam com muito
carinho para todos os pais e
benfeitores.
Logo em seguida as
crianças foram para o refeitório e ganharam bolo, panetone, refrigerante, biscoitos.
Assim fizeram uma ótima
refeição e ficaram muito felizes com aquele maravilhoso
momento.
Mayara Lima Soares

13

s
Três Rio

/ RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festa do 3º EM no CSA
A festa de formatura do 3º ano do EM do
CSA realizou-se em três momentos diferentes. No dia 14/12, Padre Louis, verbita, presidiu a Santa Missa com a participação de todos
os alunos, familiares e comunidade educativa
do Colégio. Foi um momento muito especial,
que teve como fechamento a Consagração de
todos os jovens a Virgem Santíssima.
No dia 15/12, todos se reuniram na quadra
do Colégios, para o momento de “colação de

grau”. Dia de muita alegria e diversas homenagens. A turma apresentou-se muito grata
ao Colégio e o mesmo carinho foi retribuído
da parte dos educadores para com os alunos.
No dia 16/12, a festa foi fora do colégio! Todos se reuniram para o baile de formatura, um
tempo privilegiado de convivência e partilha.
Deus seja louvado pela conclusão dessa
etapa na vida desses jovens!
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Celebração de Final de Ano - 1º ano de escolaridade.
No último dia 05 do corrente mês, na quadra do
Colégio Santo Antônio, os
alunos do 1º ano de escolaridade juntamente com seus
pais, amigos e familiares,
consagraram a caminhada
de um ano letivo repleto de
descobertas e realizações.
Nossos alunos receberam o certificado de conclu-

são do curso, movidos por
muita alegria e empolgação.
Com o tema “RECEITA
DE AMIZADE”, as crianças
nos encantaram demonstrando valores por muitos
esquecidos.
E para abrilhantar ainda
mais esta maravilhosa festa,
em um momento de extrema emoção, nossas crian-

ças foram Consagradas à
Maria Santíssima, todos os
presentes participaram com
profunda resignação e compromisso.
Parabéns a todos os formandos!
Hoje vocês estão aptos a
ler o mundo, e como é bom
ver o mundo através dos
olhos de uma criança!
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Festa de Encerramento da Educação Infantil no CSA
Foi com grande alegria,
que a Educação Infantil do
Colégio Santo Antônio, encerrou o ano letivo de 2017,
com o tema: “Um país para
amar e cuidar”. O tema está
vinculado ao projeto desenvolvido ao longo do ano,
permitindo aos alunos admirarem a diversidade cultural que no Brasil existe,
criando relações respeitosas
com a vida e a cultura dos
povos. São as crianças que

possuem maior capacidade
de se sensibilizarem com
as belezas e fragilidades do
meio ambiente, desejando
assim um mundo melhor!
Durante a festa, plantamos a semente do amor e do
cuidado, não somente com
o futuro do meio ambiente, mas o amor e o cuidado
com o outro. Tivemos também um momento de fé com
muita emoção dos familiares, que foi a Consagração

de nossas crianças à Maria
Santíssima. Uma entrega
a Jesus Cristo pelas mãos
de Nossa Senhora, Rainha
e Mãe dos fiéis. Seguido da
encenação do nascimento
de Jesus por algumas crianças e concluído em ritmo de
festa com todos cantando
uma música de Natal em inglês. Desejando assim paz,
união e alegria em todos os
lares e corações.
Jaqueline Terra
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Festa de Encerramento no CSA
No dia 22 de dezembro, a comunidade
educativa CSA, reuniu-se para celebrar o ano
vivenciado sobre as Graças de Deus as bênçãos da Virgem Santíssima. Foi uma belíssima confraternização. Iniciamos com a oração,
a Consagração a Virgem Santíssima, o jantar
e um saudável ambiente de alegria e brincadeiras!

Foi um ano especial, onde cada um doou
um pouco de si para que crianças, adolescentes e jovens, pudessem crescer e amadurecer, não apenas na aquisição de conhecimentos teóricos, mas em “graça diante de Deus e
dos homens”. Pelo esforço de cada, demos
Graças a Deus! Parabéns a todos que fizeram
deste ano um ano especial!
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Festa de Encerramento do Ensino Fundamental 1 no CSA
A festa de encerramento do Ensino Fundamental 1, no CSA, foi um convite a oração! Os alunos, com grande dedicação, cantaram e encantaram, levando todos os convidados a celebrarem
o Santo Natal com Maria Santíssima, na apresentação intitulada: "Natal dos Filhos de Maria". A
culminância desse momento foi a Consagração de todas as crianças a Virgem Santíssima! Deus
seja louvado por esse momento!
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Festa de Encerramento do 9º EF
A festa de encerramento do 9º ano do EF foi uma linda celebração de Ação de Graças, com
a participação de toda os alunos e seus familiares! Concluímos com a Consagração de nossos
jovens a Virgem Santíssima! Parabéns a todos por essa etapa conquistada!
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Noite dos Sonhos

Festa do 5º EF
A festa do 5º ano do CSA foi recheada de
surpresas! Começamos com a formatura do
PROERD, onde nossas crianças se comprometeram em tornar-se força de resistência às
drogas. Na sequência, tivemos um profundo

momento religioso, onde todos se Consagraram a Virgem Santíssima e para concluir,
belíssimas apresentações referentes ao projeto de leitura 2017. Parabéns a todos pela
brilhante festa!
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Parabéns Irmã Conceição!
No dia 02 de dezembro, nossa comunidade comemorou com alegria e gratidão o dom da vida
de Irmã Conceição. Foi um momento especial de confraternização e oração, bendizendo ao Deus
da Vida e confiando-lhe mais uma vez a caminhada de nossa coirmã.

Nasceu Jesus!
Na noite do dia 24/12, após a participação na Santa Missa, a Comunidade Religiosa
FDZ do Colégio Santo Antônio, reuniu-se em
torno da mesa para uma singela oração. Na
ocasião cada Irmã foi convidada a fazer sua
oração de agradecimento ao Menino Jesus
por sua vinda redentora ao mundo.

No dia 25/12, as Irmãs da Comunidade
Madre Palmira Carlucci, se uniram à nossa
Comunidade para o almoço de Natal. Foi uma
confraternização singela e acolhedora. Na
parte da tarde as duas Comunidades tiraram
a Polizzina, preparando-se assim para a oferta ao Menino Jesus no ano de 2018.

21

Projeto CSA 2018
Nos dias 19 e 20/12, as coordenações e
professoras da Educação Infantil e Ensino
Fundamental 1, reuniram-se para estudar e
desenvolver o Projeto CSA 2018. O eixo que
norteará o projeto será a vivência das virtudes
no cotidiano das crianças, tendo como testemunhos a serem conhecidos e imitados os
santos e santas da Igreja.

Durante os dois dias foram desenvolvidas
dinâmicas que proporcionaram um belo conteúdo de base para o desenvolvimento das
atividades. O projeto será estendido para o
Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio.
Parabéns a toda equipe pelo empenho e
sucesso em 2018!
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II ENCONTRO REGIONAL DA UOV
TRÊS RIOS 09 DE DEZEMBRO DE 2017
Após a realização do Encontro Nacional da UOV, no Rio de Janeiro, sentiu-se a necessidade de reunir mais membros associados e fazer o repasse dos conteúdos desenvolvidos
na ocasião.
Com esta principal finalidade, todos os grupos foram convidados para um dia de espiritualidade e convivência e cerca de 50 membros da UNIÃO DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES - UOV das cidades de Três Rios, Valença, Resende e Sapucaia, responderam SIM.
O encontro aconteceu no dia 09 de dezembro, no Colégio Santo Antônio em Três Rios,
e durante o evento foi-lhes proporcionado conteúdos e uma bela oportunidade para o crescimento espiritual e para ampliar o conhecimento da espiritualidade do Rogate. Os temas
repassados foram os seguintes:
+ Perfil humano e espiritual de santo Aníbal Maria,
+ Maria na vida e espiritualidade de santo Aníbal Maria,
+ UOV: uma resposta Evangélica ao mandamento do Rogate.
À tarde todos assistiram o Vídeo: “Por amor aos pobres, a vocação de Santo Aníbal” e
a jornada foi encerrada com partilhas, depoimentos, avaliação e outro encontro agendado
para o mês de agosto e 2018.
O objetivo previsto de estabelecer relações, conhecer a vocação do associado leigo,
aprofundar o conhecimento do nosso Fundador e de confraternização foi alcançado com
sucesso. Obrigada a todos e todas que colaboraram e compareceram.
Três Rios, 09 de dezembro de 2017.
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Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Chegando ao final de mais um ano...
Tempo de graça e de ação de graças!
Tempo de parar...
De olhar prá traz com
o coração cheio de
gratidão; de olhar para
frente, com a esperança de que o novo vem.
Ele está para chegar!
Ele já veio e caminhou conosco, nas
inúmeras ações, atividades e eventos realizados em cada uma de
nossas obras e, digo,
especialmente na Escola
Madre Nazarena Majone:
quantos desafios, quantas
surpresas, quantas incertezas! Mas também, quanta
alegria, quantas realizações,
quantas maravilhas aconteceram ao longo do ano!
Em cada momento, Deus
se manifestava no sorriso,
na alegria e no brilho de
cada criança, ou até mesmo,
no pranto, no grito, na expressão de dor e de súplica
por socorro, por situações
mais adversas e peculiares!
E com cada uma, aprendemos a conhecer um pouco
mais da fragilidade e da força de Ser Criança.
Com cada educador,
nos seus gestos, atitudes e
ações, aprendemos a reco-

nhecer a bondade, a compaixão, o amor de Deus
doado a nós, através da mediação humana.
Os gestos de solidariedade, de doação, de partilha,
de comprometimento com o
outro, especialmente o mais
necessitado, foram características fortes e marcantes,
especialmente nas campanhas realizadas ao longo do
ano.
A arte, a magia, o encanto nos envolveu em todas
as festas e comemorações
ocorridas.
A família através de sua
participação,
entusiasmo,
envolvimento e manifestação de confiança nos proporcionou o sentimento gratificante e encorajador para

a nossa missão de
Educadores FDZ.
Foi fazendo a memória de tudo isso que
vivenciamos ao longo
de 2017 que, no dia
21/12, nossa equipe
educativa celebrou o
Nascimento de Jesus
e agradeceu a Ele pelo
ano que passou através de uma manhã de
espiritualidade e de
confraternização. A manhã
foi iniciada com a Santa Missa, momento ápice do dia.
Logo em seguida, houve o
café e na sequência, o momento de oração, conduzido pela Ir. M. Josilene da
Rocha, tendo como texto de
iluminação o Evangelho da
Samaritana. O almoço festivo fechou a manhã de forma
alegre, prazerosa e fraterna.
Que Jesus possa continuar abençoando, protegendo e animando-nos em nossa missão! Que Ele abençoe
cada família e nossas crianças, fazendo-as crescer em
graça e sabedoria, como
aconteceu com o próprio
Menino Deus!
Ir. Maria Neves de Sousa
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Minha Luz é Jesus,
e Jesus me conduz pelos caminhos da Paz
Celebrar o Natal é
crer na força do amor,
é isto que transforma
o homem e o mundo.
Foi com muita alegria
e entusiasmo que no
dia 10 de dezembro de
2017 o grupo da União
de Oração pelas Vocações - Nossa Senhora
do Rogate da Praça
Seca - Rio de Janeiro,
reuniu-se para a confraternização. A mesma foi
realizada em nossa Comunidade.
Iniciamos o nosso encontro através de um momento
de espiritualidade com a celebração natalina, a qual falava da importância do Natal

em nossas vidas, pois celebrar o Natal é contemplar a
Virgem Maria que, com todo
amor, abre-se à vontade de
Deus e gera a vida nova para
o mundo, e nós também queremos realizar a vontade de
Deus, sendo alimento de
vida nova uns para os outros.

Após a motivação
para fazermos memória, onde sentimos os
toques de Deus mais
fortes em nossas vidas ao longo deste
ano de 2017, algumas
pessoas
partilharam
as suas experiências
que foram muito ricas.
Concluímos este momento de espiritualidade agradecendo ao
Senhor pela sua presença
amorosa em nossas vidas e
pedindo para que Ele, a cada
dia, possa transformar os
nossos corações em verdadeira manjedoura de Amor,
Paz e Esperança.
Ir. M. Josilene da Rocha
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II Encontro Nacional do GRENI
Nos dias 30/11 a 03/12,
representando a Conferência dos Religiosos do Brasil
(Regional Rio de Janeiro),
participei do II Encontro Nacional do GRENI (Grupo de
Religiosos e Religiosas Negros/as e Indígenas), no Instituto São Boaventura, em
Brasília/DF. O encontro contou com a presença de 40 religiosos de diferentes lugares
no Brasil e teve o seguinte
tema: "Resistência, Profecia
e Esperança".
O tema nos levou a refletir sobre os objetivos do
grupo como espaço de vivência da própria identidade
e valorização das tradições

afro-indígenas dentro da
Vida Religiosa do Brasil. Foi
um encontro muito rico tanto
na parte da assessoria com
a Irmã Ir. Marta Cesária, da
Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, e
do Padre Justino Sarmento
Rezende, como também das
diversas partilhas de experiências de luta dos participantes, que me ajudaram a
perceber que não devo desanimar e muito menos me
acomodar diante dos desafios da vida, mas sim lutar
para ocupar o meu espaço,
lutando pelos meus direitos e
também cumprindo os meus
deveres, não querendo ser

melhor ou pior do que os outros, mas simplesmente ser
eu mesma, ajudando também os outros a lutarem pelo
seus direitos, principalmente
os menos favorecidos.
O GRENI é um espaço
de união, reflexão e desejo de busca pelos caminhos
de luta, principalmente em
defesa da vida indígena e
negra e deseja que os religiosos negros ou indígenas
assumam a sua identidade,
pois dos negros, dos índios,
dos brancos, dos mestiços,
de todos, Deus é Pai e ama
a cada um e cada uma com
infinito Amor.
Ir. M. Josilene da Rocha
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encerramento com o Grupo do SAV
Final de ano é isto aí: encerramento daqui e dali, na
Igreja, Escola, Comunidade
e grupos de oração. E por aí
vai. No dia 23 de dezembro
de 2017, às 20:00 hs, enquanto grupo de animação
vocacional, nos reunimos na
sala de jantar na casa das
Irmãs FDZ, para avaliarmos
a caminhada deste ano e já
planejar algumas atividades
para 2018, que serão apresentadas na Assembleia Paroquial, no dia 20 de janeiro.
Em seguida, fomos à
Capela para o momento celebrativo do Natal, agrade-

cendo ao Senhor pelas copiosas graças concedidas a
cada um e cada uma, pelo
ano que passou. Após o momento de oração, houve a
partilha de um delicioso bolo
do aniversário de Ir. Cleusa.
Foi um momento de grande descontração e alegria.
Obrigada, Irmãos e Irmãs de
caminhada, pela força que
nos dão! Esperamos poder
contar com cada membro
em 2018. Que Santo Aníbal
e Madre Nazarena nos protejam e acompanhem!
Ir. Cleusa M. dos Santos
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Encerramento com o Grupo da UOV
Dando prosseguimento à
conclusão das atividades de
2017, no dia 22 de dezembro, das 15:00 às 17:30
hs, após as orações costumeiras de súplica e de louvor, e a Adoração a Jesus
Sacramentado em nossa
Capela, foi realizada com os
membros do grupo de União
de Oração pelas Vocações

(UOV) uma linda e animada
confraternização, com revelação de “amigo oculto”, sorteado e revelado de forma
relâmpago.
Foi um momento de grande descontração e alegria.
Cantamos e rimos muito. As
participantes do grupo estavam muito felizes. E assim
quem reza unido, também

sabe festejar! Cada uma
trouxe um pouco de comestíveis para a partilha com o
grupo. Houve muita variedade e fartura. Só temos que
agradecer ao Senhor por
eles existirem em nossa vida
de consagradas e por também partilharem de nosso
Carisma.
Ir. Cleusa M. dos Santos

Instituição dos Coroinhas
No dia da Solenidade do Natal do Senhor,
dia 25/12, durante a Missa Natalina, às 19h
30min, houve a celebração de um ano da instituição do grupo de coroinhas da Paróquia
Nossa Senhora de Nazareth.
Em meio a tantos motivos para agradecer, sendo o Nascimento de Jesus o motivo
principal daquela noite de ação de graças,
na mesma celebração, houve a instituição do
ministério de 20 novos coroinhas: crianças e
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adolescentes receberam a veste vermelha,
sendo que, no próximo dia 14 de janeiro, deverão receber a veste branca e o crucifixo.
As crianças, que estavam sendo preparadas
para assumirem este serviço há algum tempo, e os seus familiares, estavam radiantes
de alegria. Foi um momento solene, presidido
pelo Pe. Wagner Augusto, nosso pároco.
Ir. Cleusa Maria dos Santos

Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Testemunho sobre a Irmã Maria das Graças
Conheci Irmã Maria das Graças no Noviciado, em Valença, quando ela entrou no Noviciado e eu fiz a primeira profissão. Era uma
jovem alta, loira e de muita garra. Vivaz e muito participativa nas atividades do noviciado e
na jovem comunidade da época no Artesanato Nossa Senhora Aparecida de Valença. Depois desse período fomos para comunidades
diferentes, até nos encontrarmos no Rio de
Janeiro para a viagem a participar do Capítulo Geral de 1980. Foram 40 dias de muita
proximidade, diálogo e troca de experiências.
Retornando continuamos a residir em comunidades diferentes e com pouca comunicação, até quando tomamos conhecimento
da sua doença, com muita tristeza para todas
nós
Mesmo na sua fragilidade física, estava
sempre presente aos atos comuns e participava de todos os encontros da Província, no
início com muletas e depois em cadeira de
rodas. Sempre que a encontrava via a esperança que tinha de curar-se e fazia todos os
exercícios de fisioterapia com ânimo e boa

vontade. Com o passar dos anos e o agravamento da doença, enquanto pôde, alimentava-se sozinha e escrevia mensagens no computador. A lembro sempre como uma coirmã
preocupada com a vida espiritual, a oração e
a participação na vida da comunidade.
Me causava muita ternura vê-la lúcida e
depender da ajuda das coirmãs e enfermeiras
para lavar-se, vestir-se e alimentar-se sem reclamar de suas condições.
A minha última lembrança foi de uma visita
que lhe fiz numa tarde do último mês de julho,
e falamos da realidade da nossa Província,
das poucas vocações, e ela me disse: “Penso
que estamos rezando pouco”.
Caríssima Irmã Maria das Graças, que estás na eternidade, leva a Jesus e Maria, junto
ao Santo Fundador e à Madre Nazarena todas as necessidades da messe e da nossa
Família Religiosa.
Brasília, 28 novembro 2017
Irmã M. Sineide das Chagas, fdz
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