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EDITORIAL

É com imensa alegria que
apresento a primeira edição
virtual do Informativo FDZ,
que nasceu do desejo de favorecer a partilha de nossas
notícias através de uma forma mais ágil e atual.
Achamos por bem tomar
essa decisão para facilitar o
acesso de notícias entre nós
mesmas e com aqueles que
comungam do nosso Carisma e da nossa missão.
Hoje, tudo caminha muito

rápido, vivemos uma realidade na qual o imediatismo
faz parte do nosso cotidiano.
Por isso, nós também não
podemos parar no tempo. O
mundo dispõe de muitas inovações tecnológicas para se
utilizar em toda e quaisquer
circunstâncias, oferecendo
acesso a todo tipo de informação, independente do lugar e momento em que nos
encontramos, e isso é muito
positivo.
Esta edição abrange as
atividades de apenas dois
meses, ou seja, janeiro e
fevereiro de 2016. Embora
seja tão pouco tempo, podemos perceber que o novo
ano chegou realmente com
cara de novo, trazendo vigor
e entusiasmo, manifestados
nas ações concretas do dia
a dia.
Tomando emprestadas as

palavras de São Francisco
de Assis, que agora intitulam
a Encíclica do Papa Francisco sobre a nossa Casa
Comum, podemos também
dizer: “Louvado seja, meu
Senhor”, pela vida que palpita em nossas comunidades,
pela vida de cada Irmã e daqueles que compartilham de
nossa fonte carismática!
Sigamos louvando ao Senhor pela Sua presença em
nosso meio e reconhecendo
todo o bem que nos concede
e àqueles que estão ao nosso redor. Uma boa continuidade da missão pelos caminhos da misericórdia!
Com carinho,
meu abraço a todas.

DATAS E SPECIAIS

MARÇO
•
•

•
•
•

18 - Renov. de Votos de Ir. Zuleide Trindade
19 - 129 anos de Fundação do Instituto
- Renovação de Votos de Ir. Carolina Yana
- Renovação dos Votos para todas as Irmãs
20 - Domingo de Ramos
25 - Sexta-Feira Santa
27- Páscoa do Senhor
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Papa Francisco
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Praça São Pedro - XXXI Jornada Mundial da Juventude
Domingo, 20 de Março de 2016
«Bendito seja o que vem
em nome do Senhor» (cf.
Lc 19, 38): gritava em festa
a multidão de Jerusalém,
ao receber Jesus. Fizemos
nosso aquele entusiasmo:
agitando ramos de palmeira e de oliveira, exprimimos
o nosso louvor e alegria e
o desejo de receber Jesus
que vem a nós. Na realidade, como entrou em Jerusalém, assim deseja entrar
nas nossas cidades e nas
nossas vidas. Como fez no
Evangelho – montando um
jumentinho –, Ele vem a nós
humildemente, mas vem
«em nome do Senhor»: com
a força do seu amor divino,
perdoa os nossos pecados
e reconcilia-nos com o Pai e
com nós mesmos.
Jesus fica contente com
a manifestação popular de
afeto da multidão e quando
os fariseus O convidam a
fazer calar as crianças e os
outros que o aclamam, responde: «Se eles se calarem,
gritarão as pedras» (Lc 19,
40). Nada poderia deter o
entusiasmo pela entrada de
Jesus; que nada nos impeça
de encontrar n’Ele a fonte da
nossa alegria, a verdadeira
alegria, que permanece e
dá a paz; pois só Jesus nos
salva das amarras do pecado, da morte, do medo e da

tristeza.
Entretanto a Liturgia de
hoje ensina-nos que o Senhor não nos salvou com
uma entrada triunfal nem
por meio de milagres prestigiosos. O apóstolo Paulo,
na segunda leitura, resume
o caminho da redenção com
dois verbos: «aniquilou-Se»
e «humilhou-Se» a Si mesmo (Flp 2, 7.8). Estes dois
verbos indicam-nos até que
extremos chegou o amor
de Deus por nós. Jesus
aniquilou-Se a Si mesmo:
renunciou à glória de Filho
de Deus e tornou-Se Filho
do homem, solidarizando-Se em tudo conosco – que
somos pecadores – Ele que
é sem pecado. E não só…
Viveu entre nós numa «condição de servo» (v. 7): não
de rei, nem de príncipe, mas
de servo. Para isso, humilhou-Se e o abismo da sua
humilhação, que a Semana
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Santa nos mostra, parece
sem fundo.
O primeiro gesto deste
amor «até ao fim» (Jo 13, 1)
é o lava-pés. «O Senhor e
o Mestre» (Jo 13, 14) abaixa-Se até aos pés dos discípulos, como somente os
servos faziam. Mostrou-nos,
com o exemplo, que temos
necessidade de ser alcançados pelo seu amor, que
se inclina sobre nós; não
podemos prescindir dele,
não podemos amar, sem
antes nos deixarmos amar
por Ele, sem experimentar a
sua ternura surpreendente e
sem aceitar que o verdadeiro amor consiste no serviço
concreto.
Mas isto é apenas o início. A humilhação que Jesus sofre, torna-se extrema na Paixão: é vendido
por trinta moedas de prata
e traído com um beijo por
um discípulo que escolhera e chamara amigo. Quase todos os outros fogem e
abandonam-No; Pedro renega-O três vezes no pátio
do Sinédrio. Humilhado na
alma com zombarias, insultos e escarros, sofre no
corpo violências atrozes: as
cacetadas, a flagelação e a
coroa de espinhos tornam
irreconhecível o seu aspeto. Sofre também a infâmia

e a iníqua condenação das
autoridades, religiosas e políticas: é feito pecado e reconhecido injusto. Depois,
Pilatos envia-o a Herodes, e
este devolve-O ao governador romano: enquanto Lhe é
negada toda a justiça, Jesus
sente na própria pele também a indiferença, porque
ninguém se quer assumir
a responsabilidade do seu
destino. E penso em tantas
pessoas, tantos marginalizados, tantos deslocados,
tantos refugiados, de cujo
destino muitos não querem
assumir a responsabilidade.
A multidão, que pouco antes
O aclamara, troca os louvores por um grito de condenação, preferindo que, em
vez d’Ele, seja libertado um
assassino. Chega assim à
morte de cruz, a mais dolorosa e vergonhosa, reservada
para os traidores, os escravos e os piores criminosos.
Mas a solidão, a difamação
e o sofrimento não são ainda
o ponto culminante do seu
despojamento. Para ser so-

lidário conosco em tudo, na
cruz experimenta também o
misterioso abandono do Pai.
No abandono, porém, reza e
entrega-Se: «Pai, nas tuas
mãos entrego o meu espírito» (Lc 23, 46). Suspenso
no patíbulo, além da zombaria, enfrenta ainda a última tentação: a provocação
para descer da cruz, vencer
o mal com a força e mostrar
o rosto dum deus poderoso e invencível. Mas Jesus,
precisamente aqui, no ápice
da aniquilação, revela o verdadeiro rosto de Deus, que
é misericórdia. Perdoa aos
seus algozes, abre as portas do paraíso ao ladrão arrependido e toca o coração
do centurião. Se é abissal
o mistério do mal, infinita é
a realidade do Amor que o
atravessou, chegando até
ao sepulcro e à morada dos
mortos, assumindo todo o
nosso sofrimento para o redimir, levando luz às trevas,
vida à morte, amor ao ódio.
Pode parecer-nos muito
distante o modo de agir de
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Deus, que Se aniquilou por
nós, quando vemos que já
sentimos tanta dificuldade para nos esquecermos
um pouco de nós mesmos.
Ele vem salvar-nos, somos
chamados a escolher o seu
caminho: o caminho do serviço, da doação, do esquecimento de nós próprios. Podemos encaminhar-nos por
esta estrada, detendo-nos
nestes dias a contemplar o
Crucificado: é «a cátedra de
Deus». Convido-vos, nesta
semana, a contemplar com
frequência esta «cátedra
de Deus», para aprender o
amor humilde, que salva e
dá a vida, para renunciar ao
egoísmo, à busca do poder
e da fama. Com a sua humilhação, Jesus convida-nos a
caminhar por esta estrada.
Fixemos o olhar n’Ele, peçamos a graça de compreender pelo menos algo da
sua aniquilação por nós; e
assim, em silêncio, contemplemos o mistério desta Semana.

Circulares e Comunicados
Governo Geral

Governo Provincial

Comunicado
Nº 41/2016
Assunto: Comissão Pré-Capitular

Circulares
Nº 03/16
Assunto: Ano da Misericórdia

Circulares
Nº 65/2016
Assunto: Jubileu Extraordinário da Misericórdia

Nº 04/16
Assunto: Estrutura do Centro de Estudos, Espiritualidade e Comunicação

Nº 66/2016
Assunto: falecimento da Ir. M. Annita Lorusso,
Ir. M. Immacolata Leanza e Ir. M. Irma Cafà

XX Jornada Mundial da Vida Consagrada
Os consagrados e as consagradas são
chamados, antes de tudo, a ser homens e
mulheres do encontro. Com efeito, a vocação
não começa a partir de um nosso programa,
pensado de modo «teórico», mas de uma graça do Senhor que nos alcança, através de um
encontro que muda a vida. Quem encontra
realmente Jesus não pode permanecer como
antes. Ele é a novidade que renova tudo.
Quem vive este encontro transforma-se em
testemunha e torna possível o encontro para
os outros; e faz-se também promotor da cultura do encontro, evitando a auto-referencialidade, que nos leva a permanecer fechados
em nós mesmos.
O trecho da Carta aos Hebreus, que ouvimos, recorda-nos que o próprio Jesus, para
vir ao nosso encontro, não hesitou em compartilhar a nossa condição humana: «Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do mesmo sangue,

também Ele [Cristo] se tornou partícipe» (2,
14). Jesus não nos salvou «a partir de fora»,
não permaneceu fora do nosso drama, mas
quis participar na nossa vida. Os consagrados e as consagradas são chamados a ser
um sinal concreto e profético desta proximidade de Deus, desta partilha da condição de
fragilidade, de pecado e de feridas do homem
do nosso tempo. Todas as formas de vida
consagrada, cada uma segundo as suas características, são chamadas a estar em condição permanente de missão, compartilhando
«as alegrias e as esperanças, as tristezas e
as angústias dos homens de hoje, sobretudo
dos pobres e de todos aqueles que sofrem»
(Gaudium et spes, 1).
Ver na íntegra: http://w2.vatican.va/
content/francesco/pt/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160202_omelia-vita-consacrata.html
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Governo Provincial
ENCONTRO DE SUPERIORAS FDZ
Entre os dias 26 e 28/02, as superioras FDZ estiveram reunidas na sede da Província
Nossa Senhora do Rogate. Foram dias de estudo e convivência, sob a coordenação de nossa
provincial Madre Maria Marques de Oliveira e a assessoria de Irmã Cleusa Andreata.
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REUNIÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E ESPIRITUALIDADE
Aos vinte e seis de fevereiro de 2016, na sede da Província Nossa Senhora do Rogate,
às nove horas e trinta minutos, Madre Maria Marques de Oliveira juntamente com as Irmãs:
M. Alzeni Borba, M. Gislene Danielski, Maria Neves de Souza, M. Nelsa Cechinel, M. Nivalda
Milak e M. Simoni Ferreira Freire, iniciou a primeira reunião do Centro de Estudos e Espiritualidade da Província. Madre Maria conduziu a oração de abertura da reunião pedindo as luzes
do Espírito Santo. Na sequência propôs a leitura do Plano de Ação do Centro de Estudos e
Espiritualidade para o triênio 2015-2018 e seguiu com os demais encaminhamentos da pauta.
Foi um encontro de revisão e planejamento com belos frutos!

MADRE MARIA EM ROMA
No dia 21 de janeiro, Madre Maria viajou para Itália para contribuir nos trabalhos em preparação ao XIII Capítulo Geral. Foi um tempo de serviço e encontro com nossas coirmãs! Madre
Maria retornou ao Brasil no dia 10 de fevereiro muito feliz com a experiência feita!
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ENCONTRO DO SETOR ROGATE
O ROGATE E AS JUVENTUDES NA INSPIRAÇÃO CARISMÁTICA
Entre os dias 19 e 21 de fevereiro de
2016 as animadoras vocacionais da Província Nossa Senhora do Rogate se reuniram
para pensar o programa trienal do Setor Rogate. No dia 19/02, na abertura do encontro
o grupo foi acolhido com as palavras de incentivo de Madre Maria Marques de Oliveira.
Nos dias 20 e 21/02, iniciamos os trabalhos
com a assessoria de Irmão Joilson Toledo,
religioso marista e assessor da pastoral da
juventude no Brasil.
Os primeiros movimentos da assessoria
nos permitiram pensar um pouco sobre o
lugar das juventudes na intuição carismática de Santo Aníbal Maria Di Francia. Percebemos que nosso fundador sempre foi
uma pessoa de profunda comunhão com o
Cristo Compassivo; seu olhar e seu coração
estavam debruçados sobre a dor dos mais
necessitados. Entendemos que Aníbal Maria
ao longo de sua vida fez o exercício de olhar
o mundo com o olhar misericordioso do Pai.
Sua sensibilidade transformou-se em missão desde muito cedo, e como sabemos, foi
iluminada pelas palavras evangélicas que
retratam o Cristo Peregrino que caminha entre seu povo, sente compaixão e diz: “Rogai
ao Senhor da Messe!” (Cf. Mt 9,35-38). Nos
passos do Mestre, Aníbal olhou com especial carinho para os desfavorecidos, tanto
que o jovem Zancone foi um marco em sua
trajetória! A partir desse encontro nosso padre foi à Avignone, e lá permaneceu como o
pastor que entrega a vida por seu rebanho.
Nesse momento interpretamos Zancone como o ícone de nossa missão junto às
juventudes; assim como nosso fundador o
olhou com ternura e colocou-se a serviço,
nós, Filhas do Divino Zelo, nos sentimos
impelidas a olhar com misericórdia para
os mais necessitados de nossos tempos,
certamente as diversas juventudes vítimas
da violência, do desemprego, do tráfico de
pessoas, do encarceramento, da mídia, do
futuro incerto e de tantos outros males. No
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exercício do olhar misericordioso do Pai
queremos nos colocar a serviço das juventudes, por meio deles recomeçar de Avignone,
proporcionando que vejam que o futuro em
Cristo é certo, que nEle, nossa Esperança,
o futuro se abre ao bem, à alegria, à certeza
de um “novo céu e uma nova terra”.
Quando optamos pelo Cristo presente
nas juventudes somos convidadas a reconhecer neles esse mesmo Cristo, somos
chamadas a ouvir Deus que se revela nas
juventudes e nos encaminha na missão. As
alegrias, as esperanças, os sofrimentos, as
apatias, e tantas situações que brotam das
realidades juvenis, são manifestações do
Deus conosco, do Deus com eles e neles,
que nos fala e nos aponta os caminhos da
missão. Diante dos necessitados de hoje,
diante de nossas juventudes, podemos retomar nossa missão, podemos compreender como somos vistas, como revelamos
(ou não) o rosto de misericórdia do Pai e
sua Boa Nova. Na medida em que estamos
com eles e nos colocamos como peregrinas,
companheiras de caminhada ao seu lado,
vamos compreendendo como estamos e
para onde precisamos ir.
Se nosso fundador se amedrontasse ou
estivesse acomodado quando encontrou no
caminho um jovem sujo e “cego”, talvez não
tivesse chegado a Avignone, talvez tivesse
deixado passar a graça de Deus que dele
se achegou por meio de um jovem mendigo. Quiçá também nós não desprezemos a
graça de Deus que vem ao nosso encontro
por meio de tantas e tantos jovens que encontramos pelo caminho e que são Teofania, são Deus a manifestar-se e indicar-nos
o caminho da missão, um caminho do nosso
recomeçar de Avignone!
Concluímos nosso encontro de animadoras vocacionais no dia 21/02 à tarde com
a retomada do planejamento anual. Foi
um tempo de encontro e de graça que nos
deixou muitos questionamentos, dentre os
quais destacamos: “Qual o lugar dos jovens
em nossa intuição fundacional? Qual o lugar
dos jovens em minha vida, na vivência de
nosso carisma?”
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/MG

a
Lajinh

Eleição da Diretoria
Almejando trilhar o ano
de 2016 com o “pé direito”,
demos prioridade à convocação dos membros da
Diretoria para a eleição da
NOVA DIRETORIA desta
conceituada Obra. Invocamos as luzes e sabedoria
do alto, a fim de trilharmos

os caminhos do amor serviço, a favor da VIDA dos
nossos pequeninos e de
tantos que nos cercam na
missão de cada dia. Os
eleitos abraçaram a causa com muita disposição
e vontade de atingir objetivos a curto prazo em prol

da Casa da Criança. Metas
foram traçadas e os resultados e conquistas de novos empreendimentos irão
surgindo.
Parabéns a toda comissão! Tê-las conosco em
parceria será uma soma
maravilhosa.

Súplica ao Nome Santíssimo
No dia 31 de janeiro pela manhã, a Comunidade N. S. de Fátima se reuniu na Capela em
torno de Jesus Sacramentado para louvar, suplicar e agradecer a Deus por todos os benefícios realizados em nosso Instituto e na vida de cada FDZ ao longo do ano de 2015.
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A Obra de Vossas Mãos!
Em atitude de louvor, rendemos
graças à Providência pela aprovação do projeto no valor de R$
15.000,00, concedido através da
deputada Celise Laviola. Com essa
verba compramos 09 computadores para o laboratório de informática de nossos assistidos. Nossos
sonhos estão se concretizando. Já
envernizamos portas e janelas da
Obra, pintamos uma sala e reorganizamos outros ambientes e mais surpresas vão acontecer. As oficinas estão a todo vapor. Temos 45 usuários com os seguintes oficinas: 2ª feira – pintura, 3ª e 5ª feira - informática, 4ª feira
– Formação Humana e Cristã (Ensino Religioso) e artesanato com Ir. Cleusa, 6ª feira – esporte,
capoeira, formação com os profissionais e cooperados. Como diz Ir. Vilma: “a Casa da Criança é a
pupila dos olhos do povo lajiense”. Quando toca a campainha é a Providência que nos visita com
diversas doações (roupas para o bazar, frutas, verdura e legumes, etc…). Por tudo isso, gratidão
a Deus e aos nossos colaboradores por tanta sensibilidade. Nossa prece e amizade.

Encontro Pedagógico com Educadores/as
Foi num clima de jovialidade e altruísmo que realizamos nosso encontro pedagógico com os educadores e
funcionários da O.S.S.Judas
Tadeu no dia 03/02 à tarde.
Acolhemos nossa nova Presidenta Irmã Vilma R. Gava
com grande vibração e perspectiva de um ano promissor.

A mesma apresentou para
o grupo através do Power
Point, o ‘ROSTO DA MISERICÓRDIA DE DEUS’. A educadora Isis Inácio falou da
Campanha da Fraternidade
Ecumênica ‘Casa comum,
nossa responsabilidade’. Ir.
Cloreci apresentou a todos o
PLANO DE AÇÃO, as OFICI-
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NAS E ESTRATÉGIAS 2016.
Para alegrar o coração e coroar nossas atividades, tomamos um saboroso lanche e
assim nos fortalecemos para
iniciarmos nossa jornada
com a proteção do nosso patrono São Judas, dos Santos
fundadores e as bênçãos de
Maria Mãe de Jesus e nossa.

Nos dias 12 a 14 de fevereiro, realizou-se na casa de
Curso em Lajinha o curso da
CFE de 2016. Nossa comunidade se fez presente através
da participação de Ir. Cleusa.
O Tema CFE “Casa Comum
nossa responsabilidade” e
o Lema: “Quero ver o direito
brotar como fonte e correr a

justiça qual riacho que não
seca” (Am 5,24), vêm chamar
nossa atenção para o fato de
sermos todas responsáveis
pela natureza e pelo mundo
criado por Deus. Ele por amor
colocou sob nosso cuidado e
principalmente o cuidado com
a riqueza que é cada gota
d`água, precioso líquido que
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sacia a vida. A meta do Projeto da CFE 2016 é fortalecer
as relações de fraternidade e
de solidariedade. É Missão
de todas as pessoas de fé a
busca de paz e de harmonia
do planeta. Não se trata de
um trabalho isolado, mas é
dever de cada um construir a
casa comum.

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

RJ
neiro /
a
J
e
d
Rio

Visita à Mãe Aparecida

No dia 31/01, a Comunidade Madre Nazarena Majone
foi à casa da Mãe Aparecida para uma peregrinação comunitária!

MÃE APARECIDA, ABENÇOAI-NOS!
Parabéns Ir. Cecilia!

No dia 07 de fevereiro, a comunidade Madre Nazarena
Majone celebrou com muito carinho o dom da vida de Irmã
Cecilia Maria. Nossa Província se alegra com a vida de nossa
coirmã e lhe deseja todo o bem!
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Aconteceu na Escola Madre Nazarena Majone!
“XÔ MOSQUITO AEDES AEGYPTI”

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2016

MISSA DE ABERTURA
DO ANO LETIVO
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PARABÉNS, TIA ADRIANA!!!

DOMINGO DE RAMOS

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus desejos alcançados.
Feliz Aniversário!

A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho – o símbolo
da humildade – e aclamado pelo povo simples,
que O aplaudia como “Aquele que vem em nome
do Senhor”. E todos gritavam: Rei! Rei! Rei! Jesus é o nosso Rei!
Nossas Crianças celebraram com entusiasmo essa data!

PARABÉNS, IRMÃ EVANGELINA
Parabéns! Que Deus te ilumine, te guie e
te proteja em todos os dias da tua vida. Feliz
aniversário!!!
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LAVA-PÉS E SANTA CEIA
Vejam nossas crianças vivenciando a Semana Santa:
Lava-pés e Santa Ceia!
Antes da sua morte, Jesus reuniu os seus apóstolos
para a Celebração da Páscoa. Ele sabia que estaria
deixando estes companheiros para cumprir a sua missão na cruz e, logo depois,
voltar ao Pai. Com certeza,
Ele queria aproveitar ao máximo estas últimas horas.
Os apóstolos sentaram-se ao redor da mesa para

participarem da Ceia, quando Jesus se levantou, pegou
água e uma toalha, e começou a lavar os pés dos seus
amigos que ficaram surpresos, pois Jesus era o seu
Mestre e Senhor.
Depois que lavou os pés
dos seus amigos, Ele voltou
à mesa e disse:
“Em verdade, vos digo. O
servo não é maior que o Senhor, nem o enviado é maior
do que aquele que o enviou.
Se compreendem estas coisas, bem-aventurados serão
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se as praticar”. (Jo 13,12-17)
Se Jesus lava os pés de
seus discípulos, Ele quer
demonstrar seu amor por
cada um, com um gesto de
humildade, colocando-se a
serviço, e sendo este servir,
o centro de seu exemplo e
mensagem.
A Santa Ceia é a cerimônia comemorativa da aliança
que Deus fez com o homem,
através do sacrifício do Seu
Filho Jesus Cristo. Ela é
muito importante para todos
nós cristãos.

VIA-SACRA
Desejamos que a Páscoa de Jesus seja a nossa Páscoa, por isso, precisamos também compreender e aceitar que o caminho de Jesus é hoje o nosso caminho. Renovando a união da Terra
e do Céu, revivendo com Jesus a Via-Sacra, o caminho da superação de todos os sofrimentos,
o caminho que Deus percorre conosco para nos levar à vitória da vida sobre todas as formas de
manifestação da morte. Que a caminhada com Jesus nos desperte para a consciência de que nós
somos a sua família e que o mundo é nossa casa.
Ensinai-nos, Senhor, a cuidar da vida e do lugar onde vivemos.

EQUIPE MAJONE CELEBRANDO A PÁSCOA!
VIVA JESUS RESSUSCITADO!!!!!
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RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Nossos alunos comemorando a Ressurreição do Senhor!!!
"Três dias depois de sua morte, Jesus ressuscitou para a plenitude da vida humana e divina!"
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a Vossa Igreja
40 Anos de Vida Consagrada de Irmã Bernadete
A irmã Bernadete Jonas
da Silva completou no mês
de janeiro, 40 anos de consagração Religiosa. Confira abaixo a carta carinhosa
de uma vocacionada que
é acompanhada pela irmã
Bernadete, relatando este
belo momento de comemoração:
“No dia 30 de janeiro comemoramos junto da irmã
Bernadete os seus 40 anos
de vida consagrada. Tivemos uma bela missa presidida pelo Padre Gabriel. Ainda
durante a missa se iniciaram
as homenagens para a Irmã.
Alguns representantes da
pastoral vocacional e algumas vocacionadas entraram
com presente e botões de

rosa para presenteá-la. Logo
após o termino da missa teve
uma pequena confraternização para a irmã na casa de
um casal da pastoral. Foi
uma noite muito especial
para todos, mas em especial a Irmã Bernadete. E eu
como uma vocacionada não
poderia perder essa oportunidade de agradecer a tudo
que essa pequena grande
mulher tem feito por mim.
Como todas as pessoas
eu tenho meus problemas.
E como toda adolescente,
eles parecem quase impossíveis de se resolver. Mas
essa pessoa incrível sempre
deu seu jeito de me ajudar,
do jeito mais puro possível.
Mas mostrando que tenho

21

um Deus do meu lado no
que eu precisar e mesmo se
eu der conta do recado, Ele
também estará ali. Em junho desse ano faz sete anos
que essa pessoinha tenta
me ajudar a encontrar meu
caminho. Devo muito a ela,
boa parte do meu amadurecimento, não só espiritual, mas pessoal também se
deve a Ir. Bernadete. Não tenho palavras pra expressar
minha gratidão a tudo o que
me fizestes Irmã. Muito obrigada por tudo! E feliz aniversário!” – Fernanda da Silva
Koch – Quarta Linha (Içara)
Taise Forgiarini
Assessoria de Comunicação
Colégio Cristo Rei

Trabalho Capiutular
A Comunidade Cristo Rei – Içara/SC – registrando algumas atividades para
o XIII Capítulo Geral das Filhas do Divino Zelo!

Recomeçar
de Avignone para
uma Renovação
de Vida...
22
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Adoração com os Jovens

No dia 28 de fevereiro, o grupo de jovens Adoradores reuniu-se na capela da comunidade para um tempo de adoração e reflexão acerca da palavra de Deus! Foi um
tempo de encontro e muito enriquecimento!

Encontro Vocacional Paroquial

Dia de Ganhar Presente!

No dia 21 de fevereiro, aconteceu na Paróquia
Nossa Senhora do Sagrado Coração o primeiro
encontro vocacional do ano. Irmã Magna participou representando nossa Comunidade e colaborando com seu testemunho de missão na Angola!

Madre Maria com muito carinho
trouxe para a comunidade alguns
presentes de Roma!
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Festas do Cotidiano!
No mês de fevereiro, Irmã
Conceição se aposentou! E
todas os momentos são oportunidades para o encontro e
a fraternidade! Tomamos um
delicioso sorvete em comunidade!

JUVENTUDES,
Uma Prioridade
Evangélica e Carismática
Entre os dias 13 a 15/02/2016, a Coordenação Estadual do Rio de Janeiro da Pastoral da Juventude reuniu-se para seu primeiro
encontro do ano! A Comissão é formada por
jovens representantes de dez dioceses do
Estado e conta com a assessoria de religiosas, sacerdotes e leigos que atuam junto às
juventudes. A reunião aconteceu na cidade
de Três Rios/RJ e teve como objetivo rever
as prioridades das juventudes para o triênio
2015-2017 no Estado. Dentre outras atividades relacionadas principalmente a defesa da vida das diversas juventudes vítimas
das mais variadas violência, a Comissão
está preparando sua Assembleia Ampliada
que acontecerá no mês de abril deste ano.
Dentre os apelos que emergem, constata-se
a necessidade de fortalecer o trabalho e a
proximidade dos assessores e assessoras
junto às juventudes. Para nós Filhas do Divino Zelo, que atuamos no Estado do Rio de
Janeiro com seis comunidades esse é um
apelo significativo! Nosso Capítulo Provincial
nos coloca como prioridade a proximidade e
a missão junto às juventudes, esses mesmos
jovens pedem e necessitam de nossa presença! Que tenhamos coragem de estar com
eles e neles encontrar o
Senhor, e para eles ser
manifestação das “entranhas misericordiosas de
Deus”.
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Pastoral Vocacional
No domingo dia
28 de fevereiro participamos da missa
presidida por Dom
Nelson na catedral
de Valença. Na ocasião, o bispo acolheu quatro jovens
que ingressaram no
propedêutico.
Logo após, fomos almoçar na
chácara Pentagna, onde estavam presentes alguns padres, seminaristas, os jovens
que ingressaram no propedêutico e seus familiares,
assim como os membros da
Pastoral Vocacional de Valença, Três Rios e Paraíba
do Sul, com alguns jovens
que desejam fazer o discernimento vocacional. Dom
Nelson falou do trabalho que
está sendo desenvolvido na
Diocese com um olhar voltado para a as vocações, disse que os seminaristas que

estão nas paróquias vão
acompanhar mais de perto
os jovens nos grupos e ajudá-los na formação. No diálogo, percebemos que há a
necessidade de maior atenção no trabalho de despertar das vocações femininas.
Após o almoço, Dom Nelson
reuniu-se com os membros
da Pastoral Vocacional para
falar do que deseja realizar
durante o ano de 2016. Foi
definida uma reunião por semestre. Dom Nelson incentivou os membros da Pastoral
Vocacional para realizarem

Dia da Vida Consagrada
Celebrando o dia da vida consagrada as Irmãs
Angélica e Zuleide juntamente com todas os religiosos e religiosas da Diocese de Valença participaram da celebração eucarística presidida pelo
Bispo Dom Nelson Francelino Ferreira.
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nas paróquias iniciativas no dia do
Bom Pastor com o
estudo da carta do
53º Dia Mundial de
Oração pelas Vocação, assim como
a darem destaque
na liturgia do mês
vocacional. Como a
Igreja celebra o ano
da
misericórdia,
pensou em um encontro em
7 de agosto com os jovens
das paróquias, com uma caminhada até a Catedral e a
entrada pela Porta Santa e
encerramento com a Missa.
Nós Filhas do Divino Zelo
nos alegramos com a presença e caminhada desses
jovens que buscam discernir sua vocação. Que sejam
santos operários para a messe do Senhor! Agradecemos
a Dom Nelson pelo apoio no
trabalho vocacional!
Ir. M. Zuleide Trindade Silva

Parabésn Irmã Ruth!

No dia 24/02 celebramos o dom da vida de Irmã Ruth que está sempre a disposição para servir
a todos que lhe procuram. Pedimos a intercessão da Imaculada que continue lhe dando coragem
para cuidar dos idosos.

Visita de Nossa Senhora Aparecida
Dia 21 de fevereiro de 2016
foi um dia muito emocionante
para o Abrigo, pois recebemos
a visita de Nossa Senhora
Aparecida. Por ocasião aos
300 anos de aparição a ima-

gem está percorrendo as Dioceses do Brasil e Valença/RJ
teve a honra de acolhê-la. As
paróquias e comunidades se
mobilizaram para ser um tempo de evangelização, promo-

Visitas Especais
No dia 02 de fevereiro recebemos a visita
de Macel e Cris. Ambos são ceresteiros que
têm o projeto de suscitar valores através da
música. Para os idosos é sempre uma oportunidade de viver melhor e aliviar a cruz diária e também os ajuda a celebrar o próprio
passado.
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ção da fé e devoção. Pedimos
a intercessão da Mãe Aparecida para que ela possa nos
auxiliar em todas as nossas
necessidades. Nossa Senhora
Aparecida, rogai por nós!

Três Ri
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Sementes do Rogate (UOV) em Resende-RJ
Há três anos Padre Paulo Sérgio de Almeida, da
Diocese de Volta Redonda,
conhecendo nossa espiritualidade carismática, manifestou o desejo de ser um
Associado da União de Oração pelas Vocações.
Em setembro de 2015 fez
as promessas juntamente
com o grupo de Aparecida
de Sapucaia. Neste dia pe-

diu a visita das FDZ para
implantar a espiritualidade
em sua nova Paróquia em
Rezende.
Foi agendada a 1ª visita
para fevereiro/16. Ir. Maria
Aparecida esteve lá nesta
data para o primeiro trabalho
que foi apresentar o Rogate,
missão das FDZ, e a UOV
durante as celebrações de
algumas de suas comuni-
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dades da Paróquia Sagrada
Família.
Algumas fichas já foram
entregues na mão do Padre
para ele mesmo, conforme
solicitou, ir distribuindo aos
interessados. Ficaram agendados mais duas datas durante este ano para dar continuidade à formação dos
que desejarem ingressar na
associação.

Posse Conselho Tutelar
Em dez de janeiro, Irmã Maria Aparecida, na condição
de Presidente do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente da cidade de Três Rios, no evento de posse
do Conselho Tutelar, juntamente com o Secretário de Promoção Social do Município, dá posse aos novos conselheiros tutelares que irão atuar nos próximos quatro anos.

Projeto Cultural de Capoeira
Crianças e jovens após a escola
e o trabalho correm animados para
se divertirem na Projeto de Capoeira. Depois de um tempo de aula
teórica e de alongamento brincam
na roda, tendo como aprendizado
o respeito pelo outro, a disciplina
e a busca de mais cultura e novas
graduações.
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Crianças do Projeto “Abrindo Caminhos”- Complemento Escolar
A nova turma de crianças do período da manhã começa o ano animada com vontade de aprender. O projeto tem o objetivo motivar as crianças para gostarem de estudar, aprendendo os conteúdos de forma divertida e fácil. Jogos e brincadeiras fazem parte do programa que eles acolhem
de bom grado.

29

Brasília

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/ DF

III Congresso das Novas Gerações

Tema “#Compartilhe alegria” e lema “Venha para
fora” (Jo 11, 43).
Foi com grande alegria
que aceitamos o convite
para participarmos do III
Congresso Novas Gerações, que aconteceu no período de 06 à 09 de fevereiro,
no qual estiveram presentes
mais de 500 Religiosas/os
de todo o Brasil. O tema,
“COMPARTILHE ALEGRIA”,
foi assessorado pelo Irmão
Afonso Murad que nos ajudou a repensar as relações
e as motivações para a Vida
Consagrada. Refletiu ainda sobre a necessidade de
se assumir as alegrias e as
tristezas em nossa vida, pois
isto leva ao amadurecimen-

to. Enfatizou que um forte
sinal de que existe a alegria é ter o brilho nos olhos.
Mas não um brilho qualquer,
mas aquele capaz de cativar as pessoas. Irmã Anette Havenne provocou-nos
com o lema, “VENHA PARA
FORA”, extraído do evangelho de Jo 11,43, aprofundando o chamado que Jesus fez
a Lázaro e continua fazendo
a nós hoje. Levando-nos a
decidir sobre o processo, de
sair de nós mesmos em prol
de uma causa humanitária.
Questionando-nos sobre o
que nos move e o que devemos fazer para provocar
as mudança necessárias.
Depois de dois dias de provocações e reflexões todos
nós participamos da Santa
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Missa celebrada na catedral
metropolitana de Brasília e
em seguida, caminhamos
pelo eixo monumental até os
três poderes, fazendo três
paradas ao longo da esplanada dos ministérios para
refletir sobre o compromisso das Novas Gerações em
relação ao poder público e
a dimensão social e missionária encerramos esse momento importante em frente
ao Congresso Nacional. Foram realizadas também sete
tendas nos dias 07 e 08 na
parte da tarde. Cujo temas e
assessores foram:
1. Dinamismo (NG presente
e futuro da VRC – vivência
da Consagração) – Assessoria: Frei Rubens Nunes da

Mota
2. Comunicação (meios de
comunicação e VRC) – Assessoria: Irmã Rosa Maria
Martins Silva, mscs
3. Novos desafios apostólicos (diálogo com o diferente
– ecumenismo) – Assessoria Pe. Luís Carlos Correa
4. Profecia (Os rumos da
VRC mediante a atualidade, qual seu papel em meio
a tantos clamores, como
exercer a profecia própria da

VRC nesse contexto atual?)
– Assessoria: Irmã Eurides
5. Caminho (missões) – Assessoria: Pe. Estevão
6. Encantar-se Vocacional
(lembrar a questão relações
fraternas) – Assessoria Irmã
Maria Inês Vieira Ribeiro
7. A Palavra (Leitura Orante)
– Assessoria: Irmã Fátima
Kapp.
Foram dias de experiências, convivência e conhe-
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cimento, que nos levaram a
viver a nossa consagração
com mais responsabilidade
e alegria, pois não estamos
só, existem muitas pessoas
no mesmo barco.
Que o Senhor da Messe
nos abençoe e nos conceda a graça da perseverança. Dê-nos força e coragem
para compartilhar a verdadeira alegria.
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva

É carnaval vamos nos divertir...
No dia 05 de fevereiro, nossa Escola fez o baile de carnaval. Todos/as estavam
lindos/as com suas fantasias. Foi um dia divertidíssimo, com muitas brincadeiras.

Com Alegria e muita Amizade,
Viva o Carnaval!
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Ingresso das Jovens Alexandra a Anália no Aspirantado
No dia 02 de fevereiro dia da Vida Consagrada, nossa Comunidade do Lar Santo Antônio, teve
a alegria de receber duas jovens para o aspirantado: Anália Aurora Alexandre de Lima e Alexandra
Fernanda dos Santos Ferreira. A Celebração foi muito simples, mas significativa, emocionante. As
Jovens chegaram acompanhadas pelos seus familiares e alguns amigos. Os pais muito felizes,
mas tocados pela emoção partilhavam a felicidade de poder "oferecer uma filha ao serviço de
Deus", tudo com muita fé, alegria e fraternidade. Vejam o que elas expressam:

No dia 02/02/2016 foi a nossa entrada. Teve
uma linda celebração Eucarística presidida pelo
pároco Pe. João Pedro. Fomos muito bem recebidas pela Comunidade do Lar Santo Antônio
que são as Irmãs: Nivanda, Cristina, Izabel e
Maria José. E a nossa animadora vocacional, Ir.
Edna, também estava presente. Elas enfeitaram
a casa com as mensagens enviadas por várias
comunidades da Província.
Ficamos muito contentes e agradecidas,
pois, sentimos que todo Instituto nos acolhia
Sobre o Aspirantado, sabemos que é uma fase
muito importante no começo da nossa caminhada para discernir o chamado que Deus nos faz.
Por isso, contamos com a oração de vocês irmãs FDZ, para continuarmos fortes nessa linda
caminhada e termos a certeza de que é esse o
caminho que Deus escolheu para nós.
As aspirantes: Alexandra e Anália
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Caminhando com a Igreja
Após 23 anos de apostolado no sertão baiano, as
Filhas do Divino Zelo da Comunidade Padre Ladislao
Klener continuam sua missão apostólica com muita
dedicação e entusiasmo.
Na paróquia de Maetinga, a animação das atividades pastorais, tanto na sede
quanto junto às comunidades rurais, é ponto principal
da missão local. Quando as
Filhas do Divino Zelo foram

convidadas a estabelecer-se no sertão baiano, no
início de 1993, a principal
necessidade apresentada
pelo bispo da época – Dom
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Alberto Guimarães Resende
(de saudosa memória), foi a
catequese e a evangelização do povo sertanejo, que
ainda hoje é prioridade.
Empenhadas em cumprir
quanto foi assumido, desde
então, as Filhas do Divino
Zelo se desdobram para ser
presença profética e evangelizadora nesta parcela da
messe confiada pelo Senhor.

Via Sacra com o Povo
Em todas as sextas-feiras do Tempo da Quaresma, as Filhas do Divino Zelo da Comunidade
Apostólica Padre Ladislao Klener participaram, junto com o povo da Igreja de Maetinga, da celebração da Via-Sacra, às 05h30 da manhã, percorrendo as ruas da cidade. Momentos de profunda
manifestação de fé e devoção valorizando momentos decisivos da vida de Jesus em sua missão
de salvador da humanidade.

Campanha da Fraternidade 2016
No dia 06 de fevereiro, no período da manhã, houve um encontro de repasse da Campanha da
Fraternidade 2016, na Paróquia Santo Antônio - Maetinga. Participaram o Pároco - Padre WilsonRCJ, as FDZ e representantes de várias comunidades rurais e de diversas pastorais. A assessoria
foi de Edcléia, secretária paroquial e da catequista Ivanete.

Conselho Diocesano de Pastoral

Formação de Catequistas

Nos dias 12 a 14 de fevereiro, Ir. Maria Geralda participou, na cidade de Caetité, do Conselho
Diocesano de Pastoral. Da Paróquia Santo Antônio
foi também a coordenadora da Catequese, Juliana. Estiveram presentes sacerdotes, religiosas e
leigos das 35 paróquias da Diocese de Caetité. Um
dos temas principais foi o “Ano da Misericórdia”.

No dia 13 de fevereiro à tarde, realizou-se
a primeira etapa de Formação para Catequistas da Paróquia Santo Antônio. Participaram
vários catequistas da cidade e de comunidades rurais. Responsáveis pelos conteúdos
foram a coordenadora da catequese, Juliana,
e a secretária paroquial Edcléia.
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Assembleia Paroquial
No dia 21 de fevereiro, realizou-se a Assembleia Paroquial, da qual participaram
as Irmãs da comunidade e também tomou
parte significativo número de leigos vindos
das comunidades rurais e das diversas
pastorais paroquiais.

Projeto ERA em ação
No dia 23 de fevereiro, tiveram início as atividades do “Projeto ERA” da Obra Social Padre Ladislao Klener.
Neste ano o projeto acolhe e acompanha 40
crianças e adolescentes no turno vespertino,
quando eles recebem apoio pedagógico para
as atividades escolares, atividades de oficinas
diversificadas como dança, acompanhamento
psicológico, capoeira e alimentação.

Adoração Perpétua
Momento importante de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento no dia 27 de fevereiro,
na conclusão do dia de Adoração Perpétua da comunidade. Um significativo grupo de pessoas
compareceu para a celebração de conclusão, demonstrando o quanto os leigos valorizam e abraçam conosco a causa da vocações.

O dia da pesagem
Ir. Maria da Glória Vieira coordena com muita dedicação e carinho
a Pastoral da Criança paroquial. O
dia 28 de fevereiro foi o dia mensal
da pesagem. É muito bom ver as
famílias motivadas em acompanhar o crescimento sadio de seus
pequeninos
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Carnaval CSA
Na sexta-feira de Carnaval, as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, curtiram animadamente a festa de Carnaval na Escola. Para os pequenos do Maternal (2 a 3 anos)
foi muito especial porque é o primeiro carnaval na Escola. Os pais também participaram e se divertiram com seus lindos filhos.

Abertura da Quaresma e Campanha da Fraternidade
No início de fevereiro e segunda semana de aula, os alunos e professores dos 6º Anos ao
Ensino Médio participaram da celebração de abertura da Quaresma e da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, no pátio do nosso Colégio. O momento foi preparado pelos professores de
Ensino Religioso (Gisele, Gustavo e Bernardo) com a participação dos alunos.
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CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
La Iglesia de Santa Cruz de la Sierra hizo
la clausura del “Año de la Vida Consagrada”
31 de enero 2016. Estuvieron presentes hombres y mujeres Consagrados(as) de todas las
Vicarias de Santa Cruz.
Siete horas Misa celebrada por el Arzobispo Don Sergio Alfredo Gualberti Calandrina,
con la presencia de los Sacerdotes Religiosos. En la homilía Don Sergio dirigió su palabra a la Vida Consagrada y resumió su discurso en una frase: “Ustedes son llamadas a ser
testigos de la alegría del Evangelio”, segundo
el Pp. Francisco. Terminada la ceremonia religiosa, hubo una sección de fotografías y se
dio continuidad en el Colegio Marista con un
rico desayuno. En seguida dirigirán al salón
noble. Monseñor Estanislao Dowlaszewiez
Bilman, ofm conv. esperaba a todos con un
saludo muy terno y un mensaje sobre la “Vida
Consagrada Misionera en Santa Cruz y el Ju-

bileo de la Misericordia”.
Refiriéndose a esto tema, dos propuestas
fueran citado a los grupos:
a) Manifestar los deseos y propuestas a
realizar en este “Ano del Jubileo de la Misericordia”.
b) Escoger un miembro para componer el
equipo de CRB para el próximo trienio.
Felices con tantas propuestas, con el nuevo equipo, ya elegido, en el espacio abierto
del Coliseo fue servido el almuerzo y un rico
helado que encanto a todos.
Hubo danzas, cantos, poesías y otras dinámicas que marcaron el poco tiempo de
recreación. El entusiasmo, el dinamismo, la
profundidad de los corazones de estas mujeres e hombres que se donan a Dios, sirviendo los más necesitados en las periferias, que
es marco positivo para la Iglesia Misionera de
Santa Cruz.
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