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EDITORIAL

Ano Jubilar Mariano
e Quaresma
Caríssimas Irmãs,
Com alegria e gratidão a
Deus por mais um ano que
Ele nos concedeu como
prova de seu amor e nova
oportunidade de renovarmos a nossa vida e a nossa
adesão ao seu projeto, apresento o primeiro Editorial de
2017, que inclui os meses
de janeiro e fevereiro.
Somos privilegiadas, por
iniciar o tempo da quaresma,
no contexto das comemorações dos 300 anos de Nossa
Senhora Aparecida, que se
torna para nós tempo favorável, para aprofundarmos a
nossa fé, devoção e amor a
Maria Santíssima. Esta foi
uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, que instituiu o Ano
Nacional Mariano, que se
iniciou dia 12 de outubro de
2016, e se concluirá aos 11
de outubro de 2017. Agradecemos ao Senhor, pois
esta inciativa, nos ajudará
a nos aproximarmos mais
da Mãe Maria, que é figura

importantíssima na vida de
todo cristão, de todo povo
brasileiro e porque não dizer
também de modo especial
na nossa vida consagrada
desde as nossas origens.
Santo Aníbal muito nos
ensinou que “...Todas as
criaturas de Deus trazem a
imagem de Deus onipotente que as criou, e todas são
objeto do seu amor infinito...
Ora, entre todas as criaturas,
a mais amada pelo Sumo
Deus é a Santíssima Virgem
Maria; justamente por isso
foi criada mais bela, mais
amável, mais rica de dons e
privilégios que todas as criaturas juntas”. (AR p. 97)
Irmãs, com Maria somos
convidadas a contemplar o
rosto crucificado e glorioso
de nosso Mestre Jesus Cristo e seguir na prática os seus
ensinamentos e testemunho
de doação incondicional ao
Pai e à humanidade.
O sonho de Deus não
acabou, continua vivo e presente na nossa vida, disso
temos conhecimento. O que
Ele quer é que sejamos mulheres consagradas, Filhas
do Divino Zelo conforme à
imagem de seu Filho, Aquele que nos deu a vida em
abundância (cf. Jo 10, 10).
Neste tempo de graça,
esforcemo-nos em tornar-nos semelhantes a Jesus,
buscando viver uma vida na
radicalidade evangélica, deixando-nos conformar a Cristo.

Santo Agostinho em um
de seus escritos declara:
“Eu nada seria, meu Deus,
nada seria em absoluto se
não estivesses em mim; talvez seria melhor dizer que
eu não existiria de modo
algum se não estivesse em
ti, de quem, por quem e em
quem existem todas as coisas? Assim é, Senhor, assim
é. Como, pois, posso chamar-te se já estou em ti, ou
de onde hás de vir a mim, ou
a que parte do céu ou da terra me hei de recolher, para
que ali venha a mim o meu
Deus, Ele que disse: Eu encho o céu e a terra? ”
Uma das maneiras além
de muitas outras, de ter
sempre Deus presente em
nós é cuidarmos da nossa
vida espiritual. É a espiritualidade que mantém acesa
a chama do nosso amor a
Deus. Sem espiritualidade o
cansaço, o desânimo, o ativismo, tomam conta de nós.
Se realmente ruminamos
a Palavra de Deus que a liturgia da Igreja nos oferece
neste tempo e a colocamos
em prática, seremos fortificadas e transformadas naquilo que o nosso coração
deseja ser: novas criaturas
banhadas em Cristo, deixando para trás as coisas
antigas...
O período quaresmal, proporciona também uma grande oportunidade para refletirmos sobre o tema da
Campanha da Fraternidade
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deste ano: Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa
da vida” e o lema “Cultivar e
guardar a criação” (Gn 2,15).
Nos questiona e nos convoca à conversão, à mudança de mentalidade e de
vida. Nos interpela a exercer o que é mais caro a nós

que vem impresso no nosso nome: o ZELO, o cuidado pela criação, que é obra
prima das mãos de Deus.
Somos desafiadas a não
criar rupturas e sim a viver
e proporcionar a harmonia
que perpassa pelas nossas
relações interpessoais e vi-

vências cotidianas.
Que neste Ano Jubilar
Mariano, interceda por nós,
a Mãe da Ternura Nossa Senhora Aparecida e nos ajude
a progredir e crescer como
Filhas do Divino Zelo de Seu
Amado Filho Jesus.
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Papa Francisco
FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
XXI DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA
02 de Fevereiro de 2017
Quando os pais de Jesus
levaram o Menino ao Templo para cumprir as prescrições da lei, Simeão, «impelido pelo Espírito» (Lc 2,
27), toma nos seus braços o
Menino e começa a louvar a
Deus. Um cântico de bênção
e de louvor: «Porque meus
olhos viram a Salvação que
ofereceste a todos os povos, Luz para se revelar às
nações e glória de Israel,
teu povo» (Lc 2, 30-32). Simeão não só pode ver, mas
teve também o privilégio de
abraçar a esperança a qual
aspirava, e isto fá-lo exultar
de alegria. O seu coração
rejubila porque Deus habita
no meio do seu povo; sente-O carne da sua carne.
A liturgia de hoje diz-nos que, com aquele rito
(quarenta dias depois do
nascimento), o Senhor «exteriormente cumpria as
prescrições da lei, mas na
realidade vinha ao encontro
do seu povo fiel» (Missal Romano, 2 de fevereiro, Monição à procissão de entrada).
O encontro de Deus com o
seu povo desperta a alegria
e renova a esperança.
O cântico de Simeão é
o cântico do homem crente
que, na reta final dos seus
dias, pode afirmar: É verdade! A esperança em Deus

nunca dececiona (cf. Rm 5,
5); Ele não engana. Na sua
velhice, Simeão e Ana são
capazes duma nova fecundidade e dão testemunho
disso mesmo cantando: a
vida merece ser vivida com
esperança, porque o Senhor
mantém a sua promessa;
e será o próprio Jesus que
explicará, mais tarde, esta
promessa na sinagoga de
Nazaré: os doentes, os presos, os abandonados, os
pobres, os anciãos, os pecadores… também eles são
convidados a entoar o mesmo cântico de esperança,
ou seja, que Jesus está com
eles, está conosco (cf. Lc 4,
18-19).
Este cântico de esperança recebemo-lo em herança
dos nossos pais. Eles introduziram-nos nesta «dinâmica». Nos seus rostos, nas
suas vidas, na sua dedicação diária e constante, pudemos ver como este louvor

se fez carne. Somos herdeiros dos sonhos dos nossos
pais, herdeiros da esperança que não decepcionou as
nossas mães e os nossos
pais fundadores, os nossos
irmãos mais velhos. Somos
herdeiros dos nossos anciãos que tiveram a coragem
de sonhar; e, como eles,
também nós hoje queremos
cantar: Deus não engana, a
esperança n’Ele não decepciona. Deus vem ao encontro do seu povo. E queremos
cantar embrenhando-nos na
profecia de Joel: «Derramarei o meu Espírito sobre toda
a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos
terão sonhos e os vossos
jovens terão visões» (3, 1).
Faz-nos bem acolher o
sonho dos nossos pais, para
podermos profetizar hoje e
encontrar novamente aquilo
que um dia inflamou o nosso
coração. Sonho e profecia
juntos. Memória de como
sonharam os nossos anciãos, os nossos pais e mães,
e coragem para levar por
diante, profeticamente, este
sonho.
A nós consagrados, esta
atitude tornar-nos-á fecundos, mas sobretudo preservar-nos-á duma tentação
que pode tornar estéril a
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nossa vida consagrada: a
tentação da sobrevivência.
Um mal que pode instalar-se pouco a pouco dentro
de nós, no seio das nossas
comunidades. A atitude de
sobrevivência faz-nos tornar reacionários, temerosos, faz-nos fechar lenta e
silenciosamente nas nossas
casas e nos nossos esquemas. Faz-nos olhar para
trás, para os feitos gloriosos
mas passados, o que, em
vez de despertar a criatividade profética nascida dos
sonhos dos nossos fundadores, procura atalhos para
escapar aos desafios que
hoje batem às nossas portas. A psicologia da sobrevivência tira força aos nossos
carismas, porque leva-nos
a «domesticá-los», a pô-los
«ao nosso alcance» mas
privando-os da força criativa
que eles inauguraram; faz
com que queiramos mais
proteger espaços, edifícios
ou estruturas do que tornar
possíveis novos processos.
A tentação da sobrevivência

faz-nos esquecer a graça,
transforma-nos em profissionais do sagrado, mas não
pais, mães ou irmãos da esperança, que fomos chamados a profetizar. Este clima
de sobrevivência torna árido
o coração dos nossos anciãos privando-os da capacidade de sonhar e, assim,
torna estéril a profecia que
os mais jovens são chamados a anunciar e realizar.
Em resumo, a tentação da
sobrevivência
transforma
em perigo, em ameaça, em
tragédia aquilo que o Senhor
nos dá como uma oportunidade para a missão. Esta
atitude não é própria apenas
da vida consagrada, mas
nós em particular somos
convidados a precaver-nos
de cair nela.
Voltemos ao Evangelho
e contemplemos de novo a
cena. O que suscitou o cântico de louvor em Simeão e
Ana não foi, por certo, o olhar
para si mesmos, o analisar e
rever a própria situação pessoal. Não foi o permanecer

fechados com medo de algo
ruim que lhes pudesse acontecer. O que suscitou o cântico foi a esperança, aquela
esperança que os sustentava na velhice. Aquela esperança viu-se recompensada no encontro com Jesus.
Quando Maria coloca nos
braços de Simeão o Filho da
Promessa, o ancião começa
a cantar – faz uma “liturgia”
própria – canta os seus sonhos. Quando coloca Jesus
no meio do seu povo, este
encontra a alegria. Sim, só
isto nos poderá restituir a
alegria e a esperança, só
isto nos salvará de viver
numa atitude de sobrevivência, só isto tornará fecunda
a nossa vida, e manterá vivo
o nosso coração: colocar Jesus precisamente onde Ele
deve estar, ou seja, no meio
do seu povo.
Todos estamos conscientes da transformação multicultural que atravessamos,
ninguém o põe em dúvida.
Daqui a importância de o
consagrado e a consagrada
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estarem inseridos com Jesus na vida, no coração destas grandes transformações.
A missão – em conformidade
com cada carisma particular
– é aquela que nos lembra
que fomos convidados a ser
fermento desta massa concreta. Poderão certamente
haver «farinhas» melhores,
mas o Senhor convidou-nos
a levedar aqui e agora, com
os desafios que nos aparecem. E não com atitude defensiva, nem movidos pelos
nossos medos, mas com as
mãos no arado procurando
fazer crescer o trigo muitas
vezes semeado no meio do
joio. Colocar Jesus no meio
do seu povo significa ter um
coração contemplativo, capaz de discernir como é que
Deus caminha pelas ruas
das nossas cidades, das
nossas terras, dos nossos
bairros. Colocar Jesus no
meio do seu povo significa
ocupar-se e querer ajudar a
levar a cruz dos nossos ir-

mãos. É querer tocar as chagas de Jesus nas chagas do
mundo, que está ferido e
anela e pede para ressuscitar.
Colocarmo-nos com Jesus no meio do seu povo!
Não como ativistas da fé,
mas como homens e mulheres que são continuamente
perdoados, homens e mulheres ungidos no Batismo
para partilhar esta unção e a
consolação de Deus com os
outros.
Colocarmo-nos com Jesus no meio do seu povo,
porque «sentimos o desafio de descobrir e transmitir
a “mística” de viver juntos,
misturar-nos, encontrar-nos,
dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco
caótica que [com o Senhor]
pode transformar-se numa
verdadeira experiência de
fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. (…) Como
seria bom, salutar, liberta-

dor, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho!
Sair de si mesmo para se
unir aos outros» (Exort. ap.
Evangelium gaudium, 87)
não só faz bem, mas transforma a nossa vida e a nossa
esperança num cântico de
louvor. Mas isto só o poderemos fazer, se assumirmos
os sonhos dos nossos anciãos e os transformarmos em
profecia.
Acompanhemos
Jesus
que vem encontrar-Se com
o seu povo, estar no meio
do seu povo, não no lamento
ou na ansiedade de quem se
esqueceu de profetizar, porque não se ocupa dos sonhos dos seus pais, mas no
louvor e na serenidade; não
na agitação, mas na paciência de quem confia no Espírito, Senhor dos sonhos e da
profecia. E, assim, compartilhamos o que nos pertence:
o cântico que nasce da esperança.
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Governo Provincial
Participando da “I Consulta Generale”
No período de 15 a 21/02,
Madre Maria Marques de
Oliveira e Ir. M. Simoni Ferreira Freire participaram da
“I Consulta Generale”, que
foi realizada na Cúria Geral,
em Roma, com a presença
das Provinciais, Delegadas
de circunscrição, secretárias, e Delegadas representantes da Madre Geral nas
Zonas Hispânica e Norte
Americana.

Tratando dos Atos do XIII
Capítulo Geral Ordinário,
do planejamento do sexênio e das orientações de
atuação do Projeto do Instituto, o encontro, que foi um
instrumento do serviço de
comunhão, ofereceu uma
oportunidade singular de revigoramento e crescimento
em todos os sentidos a cada
Irmã participante.
Além da apresentação e

da partilha sobre vários pontos da caminhada de cada
localidade – Província, Delegação ou Zona –, houve
uma oficina sobre Projeto de
Vida Comunitária, e ainda
palestras com assessores
que se colocaram sobre diferentes assuntos, relevantes para este momento do
Instituto.
Ir. M. Simoni F. Freire - fdz
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Envio Missionário de Irmã Magna
No mês de janeiro de 2017, Irmã Magna Luiza dos Reis foi enviada como missionário para a
comunidade FDZ na Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra. Que Deus lhe dê santa perseverança
e fidelidade.

Aspirantado 2017

Foi com grande alegria
que ingressamos no Aspirantado FDZ, em Valença,
no dia 02/02/2017, ás 11h.
Iniciamos com uma linda
missa celebrada pelo Pe.
Ladir Casagrande, da Congregação dos Orionitas. Fomos muito bem acolhidas
pela comunidade Nossa Senhora Aparecida. Estavam
presentes as Irmãs Nair e
Zuleide, juntamente com as
vocacionadas Mirella Bacci
e Rayane Antonio, do Rio de
Janeiro, Juliana Figueira e
Thayane Freitas de Valença,
e nossa querida Madre Provincial, Maria Marques, além
das irmãs da comunidade.
Eu, Alexandra Fernanda
Santos Ferreira, natural de

Alterosa, MG, há um ano
e meio conheci as Filhas
do Divino Zelo e depois de
um período de seis meses
de acompanhamento vocacional, ingressei em Alpinópolis, MG, onde iniciei a
caminhada no aspirantado.
Tive a oportunidade de conhecer um pouco da missão
das Irmãs em Alpinópolis,
MG, depois em Três Rios,
RJ, e, por último, no Rio de
Janeiro, RJ. Foram três experiências marcantes, ricas
em crescimento, amadurecimento e aprofundamento na
Missão para a qual o Senhor
da Messe me chama.   
Eu, Gabrielly Pires Silva,
natural de Presidente Jânio
Quadros, BA, comecei a

minha caminhada vocacional há dois anos, quando
conheci as Filhas do Divino
zelo em Maetinga, BA. Depois de um ano e meio de
acompanhamento vocacional ingressei na comunidade
local, sendo acompanhada
pela Ir. Edna. Foi uma experiência muito rica durante a
qual tive a oportunidade de
ajudar nas pastorais da comunidade eclesial da Cidade e no Projeto Social ERA
(Educar, Recriar e Amar).
Nesse tempo recebi uma
ótima orientação espiritual.
Por ter feito uma experiência maravilhosa quis dar
continuidade à reposta ao
chamado que Deus me faz,
com perseverança e muita
alegria.
Esperamos que esta
nova experiência traga-nos
ainda mais certezas da nossa vocação e aumente cada
vez mais o amor e a caridade, para nos dedicarmos
com vigor aos pequenos,
pobres e excluídos.
Alexandra F. S. Ferreira
Gabrielly Pires Silva
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Encontro do Juniorato 2017
“Acaso viste, vós, o amado de minha alma?” (Ct. 3,3)
Dos dias 30 de dezembro à 02 de janeiro de 2017,
aconteceu o encontro de Junioras FDZ na Comunidade
Nossa Senhora Aparecida,
em Valença-RJ. Trabalhamos o documento “CONTEMPLAI”, previamente lido
por todas.

Foram dias de trocas de
experiência,convivência fraterna e aprendizado. Momentos de muita reflexão
sobre o nosso modo de ver e
viver a vida como Consagradas. Uma grande contribuição para a nossa caminhada. Agradecemos a Deus a

oportunidade de mais um
encontro. Pedimos ao Espírito Santo que continue a
nos guiar e que a exemplo
de Sto. Aníbal e Madre Nazarena continuemos perseverantes na procura do amado de nossa alma.
Ir. M. Arcilene, fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Volta às Aulas
O dia tão esperado chegou. A segunda-feira, 13, iniciou com muitos reencontros, abraços
e histórias nos corredores, pátio e salas de aula do Colégio Cristo Rei.
O primeiro dia de aula é sempre muito divertido. As turmas se encontram e logo a ansiedade dá lugar a alegria.
O desejo da direção e de toda equipe pedagógica é que neste ano nossos alunos possam
viver momentos encantadores e inesquecíveis, com descobertas e experiências marcantes
para a vida toda.
Toda equipe estará empenhada em fazer o melhor para que todos tenham um ano incrível!
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Semana Pedagógica
A primeira semana do ano escolar é sem dúvidas uma das mais
importantes para
qualquer escola: é
quando os gestores e a equipe pedagógica se reúnem para projetar
os próximos 200
dias letivos e fazer
a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP).
É o momento de
integrar os professores, colocando-os em contato com
renomados palestrantes, e,
claro, apresentar as informações sobre as turmas para
as quais cada um vai lecionar.
Na semana pedagógica do Colégio Cristo Rei a
equipe diretiva preparou
momentos de palestras e
aprendizados para os professores.
Na terça-feira, 7, o representante da Editora Saraiva Elian Alabi Lucci, contou
histórias e refletiu sobre o
processo pedagógico. Ele
disse que prefere viajar de
carro a utilizar o transporte

aéreo, pois tem como hobby
fotografar, fazer novas amizades. Os educadores ouviram curiosidades e diferentes estímulos para este
importante momento do ano
escolar. No decorrer da manhã todos debateram sobre
diversos temas. O professor
Elian concluiu dizendo que o
papel da escola e da família
precisa ser equilibrado. “Vivemos em uma sociedade
midiatizada. Muitos jovens
estão desorientados, precisam nitidamente de ajuda.
Nós, professores, temos que
ajudar, mas o papel principal, da primeira socialização
cabe aos pais”. Elian é bacharel e licenciado em Geo-

grafia pela Pontifícia Universidade
Católica de São
Paulo (PUC-SP).
Na quarta-feira,
8, a neuropsicopedagoga Márcia
Perucchi conduziu
uma palestra sobre os processos
de aprendizagem
de crianças e adolescentes, ressaltando as dificuldades e os variados
transtornos
que
interferem na assimilação do
conteúdo. “Atuar de maneira
preventiva é a chave para
evitá-los e, ainda, propiciar
estratégias e ferramentas
que possibilitem facilitar
esse aprendizado do aluno”,
complementou ela.
As palestras encerraram
na quinta-feira, 9, com a palestrante Djéssika Lentz que
falou sobre o letramento.
Ainda dentro das atividades da Semana Pedagógica
a orientadora educacional
Ana Raquel Baldessar Pilati
realizou dinâmicas e refletiu
com os professores sobre a
missão de cada um neste
ano de 2017.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

25 Anos de Consagração
No dia 02 de fevereiro, a comunidade Santo
Antônio reuniu-se com a Comunidade Madre Palmira, para celebrar os 25 anos de consagração
religiosa de Irmã M. Aparecida. A santa missa da
Igreja Matriz foi presidida nesta intenção. Leigos
da paróquia fizeram sua homenagem à Irmã, bem
como o presidente da celebração. Após a missa
as duas comunidades se reuniram em uma pizzaria para compartilharem um delicioso lanche!

Encontro de Educadores CSA
No dia 04 de fevereiro, após alguns dias do início do
ano letivo, os educadores do Colégio Santo Antônio, se
reuniram para uma manhã de convivência e estudo. O
encontro começou com o café da manhã oferecido aos
professores e funcionários. A equipe de coordenação do
Colégio e os professores do ensino religioso, prepararam
o momento com muito carinho e competência. Após a
oração inicial, foram feitas dinâmicas e reflexões que colaboraram para o encaminhamento do tema central, isto
é, o projeto “CSA Celeiro de Leitores”, a ser desenvolvido
ao longo do ano. Foi uma manhã proveitosa para a convivência e para o planejamento do ano letivo de 2017.

Parabéns Roseane!
No dia 07 de fevereiro, as professoras e
coordenação do turno da tarde da comunidade educativa Santo Antônio, reuniram-se para
celebrar o dom da vida da orientadora educacional Roseane Eugênio! Deus seja bendito
por sua vida e entrega na missão educativa!
Que seus dias sejam repletos de alegria e seus
passos sejam guiados sempre para Deus!
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Carnaval no CSA
No dia 24 de fevereiro, a comunidade educativa do Colégio Santo Antônio comemorou
com muita alegria o carnaval. No turno da
manhã alguns jovens da cidade vieram dinamizar o momento com sua bateria e com as
pequenas passistas! O professor Jefferson e
a professora Córa se encarregaram de dinamizar esse momento. Foi lindo ver a alegria

dos alunos e educadores! No turno da tarde,
com os pequeninos, não só os alunos e educadores, mas também as famílias puderam
participar desse momento festivo! Desejamos
que a alegria seja um caminho que nos ajude
a encontrar Deus! Todos estão de parabéns
por esse momento bonito que fortalece vínculos!
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Início do Ano Letivo no CSA
Foi um dia de alegria, de
reencontro, de bem querer!
Assim podemos descrever o
primeiro dia de aula do Colégio Santo Antônio! Toda a
comunidade educativa organizada para acolher com
carinho e respeito os alunos
que iniciavam seu ano letivo.
No turno da manhã, já na
recepção um pequeno cartão de boas-vindas, acompanhado de um bombom.
No pátio, uma oração de
acolhida e apresentação da
equipe, e em sala de aula,
momentos dinâmicos de

entrosamento e reflexão! E
para concluir, um belo jogo
entre professores e alunos
do 3º Ensino Médio!
No turno da tarde, os pe-

quenos foram acolhidos juntamente com suas famílias!
Cada professora responsabilizou-se em dinamizar
esse momento! A acolhida
dos pequenos durou três
dias!!! Tiveram direito a brincadeiras, animação com o
professor Jefferson, dança,
picolé e pirulito!
Que todos se sintam bem
nessa casa, que aqui encontrem elementos que os
ajudem não apenas da formação intelectual, mas na
formação humana, na formação cristã!
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Reunião da Equipe de Códigos e Linguagens
No dia 18 de fevereiro,
a orientadora pedagógica
do turno da manhã, Fátima
Fernandes, reuniu-se com a
equipe de Códigos e Linguagens do Colégio Santo Antônio! O objetivo da reunião foi
retomar a organização inicial

do projeto anual e estabelecer com a equipe as atividades que irá desenvolver
ao longo do ano. As ideias
vieram com fluidez, trazendo boas expectativas para
2017! No mais, destacou-se
o desempenho da equipe,

uma vez que atualmente os
alunos vem apresentando
excelentes resultados nas
provas prestadas na referida
área. Que não falte a coragem e a dedicação de cada
professor! Parabéns!

Encontro do Ensino Fundamental 1
No dia 21 de fevereiro, a equipe de educadoras do Ensino Fundamental 1 reuniu-se para um
momento de oração, reflexão e encaminhamentos pedagógicos. Após a oração de abertura e de
breve partilha da Palavra de Deus, a orientadora pedagógica conduziu uma dinâmica que favoreceu um prolongado tempo de partilha e fortalecimento de vínculos. Na sequência, foram feitos
alguns encaminhamentos pedagógicos para o mês! Deus seja louvado por esse encontro.
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50 Anos de Vida Consagrada
A comunidade Santo Antônio bendiz a Deus pelo
dom da consagração das
Irmãs Jubilares: M. Eli, M.
Inez, M. Sineide, M. dos Anjos e M. da Glória Vieira! Os
cinquenta anos de entrega
ao Senhor, são testemunho
para todo o Instituto das Fi-

lhas do Divino Zelo.
De maneira especial, a
comunidade CSA, destaca
a celebração dos 50 anos
de Irmã Maria Eli, por ser
atualmente a Superiora da
Comunidade. Dias antes de
sua viagem para Içara/SC
(19/02), a sua comunidade

religiosa teve a oportunidade de celebrar sua vida e
consagração, com pequenos gestos diários de oração, alegria e convivência!
Que o Senhor da Messe
a cumule de suas graças
hoje e sempre!
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Biomas Brasileiros e Defesa da Vida
No mês de janeiro, a comunidade Santo Antônio, participou da abertura da CF/2017, na Paróquia São Sebastião, em Alpinópolis/MG. Padre João Pedro, abordou o assunto através de slides,
destacando e fundamentando os principais aspectos dos conteúdos abrangentes para as lideranças e movimentos.
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Gratidão por sua Generosidade
Com carinho agradecemos ao jovem Rafael, que no momento está patrocinando três projetos
e uma psicopedagoga para as 70 crianças do Lar Santo Antônio. Que Nosso Senhor o abençoe e
o faça crescer na caridade!

Retiro no Lar Santo Antônio
No dia 27/02, aconteceu um retiro com mais de 400 pessoas no Lar Santo Antônio. Esse tempo
de oração foi promovido e conduzido pela Renovação Carismática Católica da cidade.

Terço das Mulheres
No dia 15 de fevereiro, o grupo do terço das mulheres da paróquia São Sebastião, de Alpinópolis/MG, voltou a se reunir para sua oração a Nossa Senhora! Deus seja bendito pela fé dessas
senhoras, que com sua fé, sustentam suas famílias e toda a Igreja.
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Casa das 4 Irmãs Aposentadas na Ativa Abraçando as Pastorais
As irmãs Nivanda e Cristina estão participando do GRUPO MISSIONÁRIO visitando as famílias
do centro que teve início dia 14/02 que por sinal foi bastante significativo e frutuoso.
Ir. Cloreci está atuando no TERÇO DAS MULHERES, onde, toda 4ª feira, se reúnem na matriz
São Sebastião como Igreja viva para oração do terço e assim atrair abundantes graças da Virgem
Aparecida para o mundo inteiro. Ir. M. dos Anjos, uma chama luminosa na PASTORAL VOCACIONAL.

Retorno dos Nossos Pequeninos
Carinhosamente as educadoras Ir. Cloreci e Janaina,
bem como toda a comunidade, prepararam o ambiente
e o mural de BOAS VINDAS
para acolher as 70 crianças
no LAR SANTO ANTÔNIO,
que chegaram alegremente
no dia 06/02.
Os dias foram passando
e logo tivemos uma grande
surpresa: algumas voluntárias se prontificaram a rea-

lizar projetos e oficinas no
decorrer do ano. Mariangêla elaborou dois projetos:
“LENDO E RECRIANDO”
(HISTÓRIAS,
TEATRO
APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS ETC... ARTES A NÍVEL DE RECICLAGEM).
Islane dará oficinas de
crochê. Sílvia dará danças e
educação física. Rosângela
dará aulas de Informática.
Conseguimos através da

prefeitura uma Psicóloga e
teremos um dia para FORMAÇÃO HUMANA E VALORES CRISTÃOS. Todos os
dias iremos à capela com
nossos pequeninos agradecer à Providência que se
manifesta através do nosso
patrono Santo Antônio e dos
colaboradores com as doações inesperadas. A eles
nossa contínua oração de
reconhecimento.
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24 de Fevereiro: Carnaval Majone!
Foi na manhã de sexta-feira, 24/02, que a Família Majone reuniu-se para celebrar o Carnaval. Foi uma manhã super animada! Não faltou
alegria, brincadeiras, descontração e criatividade nas fantasias! Uma manhã de convivência e
de celebração! Destacamos a significativa participação das Famílias a qual muito nos alegrou!
A todos o nosso muito obrigado!
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Parabéns Irmã Cecilia Maria
No dia 07 de fevereiro, a comunidade Madre Nazarena Majone, celebrou com alegria e gratidão o dom da vida de Irmã Cecilia Maria Amorim. No lanche da tarde a comunidade reuniu-se para
cantar parabéns e partilhar um delicioso bolo de aniversário. Agradecemos a Deus pela vida de
nossa coirmã e lhe desejamos todo o BEM!

Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Baile de Carnaval
No dia 24 de fevereiro nossa Escola estava em festa. Foi o dia do baile de carnaval de nossas
crianças, que capricharam nas fantasias. Foi um dia inteiro de muita folia. A Escola toda se divertiu
Ir. M. Arcilene, fdz
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Celebrando os 50 Anos de Consagração
Com muita alegria a Comunidade Nossa Senhora do Divino Zelo celebrou com Ir. Sineide os
seus 50 anos de Vida Consagrada.
Ir. M. Arcilene, fdz

Reunião Geral com os Pais
Nos dias 09 e 13 de fevereiro, aconteceu na Escola Padre Di Francia, a primeira reunião geral
com os pais da Ensino Fundamental e Educação Infantil, nos períodos matutino e vespertino.
Foi falado um pouco sobre a Campanha da Fraternidade desse ano(2017) e outros assuntos de
ordens práticas do dia a dia escolar.
Ir. M. Arcilene, fdz
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Parabéns Irmã Maria das Graças

No dia 08 de janeiro, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, juntamente com a
comunidade Madre Nazarena Majone, celebrou o dom da vida de Irmã M. das Graças.
Foi um almoço festivo, cheio de alegria e
oportuno para a convivência. Deus seja louvado pela vida de nossa coirmã.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora
No dia 21 de janeiro, a comunidade Nossa
Senhora do Rogate, teve a alegria de acolher a
imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida.
A coordenação regional da CRB-Rio de Janeiro, acompanhada por Irmã Maria Inez, coordenadora Nacional da Conferência dos Religiosos
do Brasil, trouxe a imagem até a comunidade.
Foi um momento de profunda devoção e gratidão a Deus! No dia seguinte a imagem foi levada
a uma outra comunidade religiosa da cidade do
Rio de Janeiro.

Escola de Animadores Vocacionais
Entre os dias 03 e 07 de janeiro de 2017,
as Irmãs Arcilene e Gislene, tiveram a oportunidade de participar da Escola de Animadores Vocacionais do Instituto de Pastoral
Vocacional (IPV). Irmã Arcilene participou
do primeiro módulo da Escola e Irmã Gislene assessorou o terceiro módulo da mesma.
Foi um tempo de encontro e estudo em prol
da messe do Senhor.
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