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EDITORIAL

Queridas Irmãs,
Esta é a primeira edição
deste ano que faz menção
aos meses de janeiro e fevereiro.
Estamos iniciando uma
nova etapa, o ano de 2018,
e com ela todas as expectativas e sonhos que trazemos
no coração que são próprias
de um recomeço, e que nos
impulsionam a olhar para
frente, projetar e com as experiências adquiridas no decorrer de 2017, trilhar novos
caminhos.
Juntamente com os meus
votos de Feliz e Abençoado
Ano Novo, quero expressar
a cada uma em particular,
os meus sinceros agradecimentos por termos percorrido juntas o caminho
que Deus traçou para nós.
Obrigada pela ajuda, apoio,
compreensão, carinho e
amizade.
Espero que possamos
assim, continuar cumprindo com alegria, fidelidade
e amor a nossa vocação e
missão de boas operárias na
Messe do Senhor. A razão
de ser da nossa Vida Re-

ligiosa de Filhas do Divino
Zelo é o seguimento radical
de Jesus Cristo.
Segui-Lo no amor incondicional nos torna memória
viva do seu modo de ser e
de agir, transformando-nos
em sinais de esperança para
o mundo, e zelo ardente pela
sua causa. Para que possamos viver assim, o nosso
Fundador, Santo Aníbal Maria, nos acena: “Jesus não
quer corações frios: quer
amor íntimo, terno, expansivo, forte, tranquilo, pacífico,
porém ardente, fervoroso e
constante. Amai Jesus com
grande impulso da vontade,
do intelecto, e também com
todo o vigor interno e dos
sentimentos da alma” (AR p.
81).
Como o Salmista, peçamos ao Senhor que nos
ensine a viver bem: “Ensina-nos Senhor, a contar os
nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria” (Sl 90.12). Esta deveria
ser a nossa oração diária.
Mesmo que a nossa vida
seja frágil, curta, quando vivida intensamente na presença de Deus, ela se torna
cheia de significado, pois é
Deus quem dá sentido e plenifica o nosso viver, Ele é a
razão da nossa esperança.
E nessa caminhada feita
até aqui, o ano litúrgico nos
ofereceu importantes reflexões sobre as datas celebradas e que muito nos ajudaram e nos enriqueceram

espiritualmente.
Iniciamos o ano civil com
a Solenidade da Mãe de
Deus e nossa, que é o título mais importante de Nossa
Senhora. Destacamos também outras como: o tempo
da Epifania, o Batismo do
Senhor, a Solenidade do
Nome Santíssimo de Jesus
e a Apresentação de Jesus
no Templo.
O que muito nos enriqueceu e também toda a
Igreja foi o estudo sobre a
Campanha da Fraternidade
com o tema a Superação da
Violência, e Lema “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt
23,8).
Outro ponto importante
que está sendo refletido é a
Ano dos Leigos. Os Bispos
do Brasil proclamaram 2018
o Ano do Laicato. O documento Lumen Gentium do
Vaticano II enfatiza o lugar e
a missão do leigo na Igreja e
no mundo.
Queridas Irmãs, elevemos a Deus o nosso olhar
de gratidão e reconhecimento por todos os benefícios
recebidos e Lhe peçamos
que nos ajude a sermos mulheres de oração, comunhão
e incansáveis construtores
de fraternidade e paz primeiramente entre nós e na missão onde atuamos.
Que a cada dia desse
novo ano, o Senhor nos
abençoe, nos guarde, volte
para nós o seu rosto e nos
conceda a paz. (Nm 6, 22).
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Acompanhadas pela presença materna de Maria
nossa Mãe, desejo que a
vivência dos 365 dias, nos
faça crescer na fé e no amor

para que possamos enfrentar com determinação os desafios e dificuldades que por
ventura possam surgir. Que
as mãos de Deus guiem na

direção certa!
Feliz Ano Novo! Feliz vida
nova!
Fraterno abraço!
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Papa Francisco
FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
XXII DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA
02 de Fevereiro de 2018
Quarenta dias depois do
Natal, celebramos o Senhor
que, entrando no templo,
vem ao encontro do seu
povo. No Oriente cristão,
esta festa é chamada precisamente «Festa do Encontro»: é o encontro entre o
Deus Menino, que traz vida
nova, e a humanidade à sua
espera, representada pelos
anciãos no templo.
No templo, verifica-se
ainda outro encontro: o encontro entre dois pares humanos, ou seja, os jovens
Maria e José, por um lado,
e os anciãos Simeão e Ana,
por outro. Os anciãos recebem dos jovens, os jovens
aprendem dos anciãos. Com
efeito, no templo, Maria e
José encontram as raízes do
povo, o que é importante pois
a promessa de Deus não se
realiza individualmente e
duma vez só, mas conjuntamente e ao longo da história.
E encontram também as raízes da fé, porque a fé não
é uma noção que se deve
aprender num livro, mas a
arte de viver com Deus, que
se recebe da experiência de
quem nos precedeu no caminho. Assim, encontrando
os anciãos, os dois jovens
encontram-se a si mesmos.
E os dois anciãos, caminhando já para o fim dos

seus dias, recebem Jesus,
sentido da sua vida. Assim,
este episódio cumpre a profecia de Joel: «Os vossos
anciãos terão sonhos, e os
vossos jovens terão visões»
(3, 1). Naquele encontro, os
jovens veem a sua missão e
os anciãos realizam os seus
sonhos; e tudo isto porque,
no centro do encontro, está
Jesus.
Olhemos o nosso caso,
amados irmãos e irmãs consagrados! Tudo começou
pelo encontro com o Senhor.
Dum encontro e duma chamada, nasceu o caminho
de consagração. É preciso
recordá-lo. E, se nos recordarmos bem, veremos que,
naquele encontro, não estávamos sozinhos com Jesus:
estava também o povo de
Deus, a Igreja, jovens e anciãos, como no Evangelho.
Neste, há um detalhe interessante: enquanto os jovens Maria e José observam

fielmente as prescrições da
Lei – o Evangelho repete-o
quatro vezes – e nunca falam, os anciãos Simeão e
Ana acorrem e profetizam.
Parece que devia ser o contrário! Geralmente são os
jovens que falam com entusiasmo do futuro, enquanto
os anciãos guardam o passado. No Evangelho, sucede
o contrário, porque, quando
nos encontramos no Senhor, chegam pontualmente
as surpresas de Deus. Para
permitir que as mesmas
aconteçam na vida consagrada, convém lembrar-nos
que não se pode renovar o
encontro com o Senhor sem
o outro: nunca o deixes para
trás, nunca faças descartes
geracionais, mas diariamente caminhai lado a lado, com
o Senhor no centro. Porque,
se os jovens são chamados
a abrir novas portas, os anciãos têm as chaves. E a
juventude dum instituto [de
vida consagrada] encontra-se indo às raízes, ouvindo
as pessoas anciãs. Não há
futuro sem este encontro
entre anciãos e jovens; não
há crescimento sem raízes,
e não há florescimento sem
novos rebentos. Jamais profecia sem memória, jamais
memória sem profecia; mas
que sempre se encontrem!
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A vida agitada de hoje induz-nos a fechar muitas portas ao encontro e, com frequência, por medo do outro.
As portas dos centros comerciais e as conexões de
rede estão sempre abertas.
Mas, na vida consagrada,
não deve ser assim: o irmão
e a irmã que Deus me dá são
parte da minha história, são
presentes que devo guardar.
Que não nos aconteça olhar
mais para o ecrã do telemóvel do que para os olhos do
irmão, ou fixarmo-nos mais
nos nossos programas do
que no Senhor. Com efeito,
quando se colocam no centro os projetos, as técnicas
e as estruturas, a vida consagrada deixa de atrair e
comunicar-se a outros; não
floresce, porque esquece
«aquilo que tem debaixo da
terra», isto é, as raízes.
A vida consagrada nasce
e renasce do encontro com
Jesus assim como é: pobre,
casto e obediente. A linha
sobre a qual caminha é dupla: por um lado, a amorosa
iniciativa de Deus, da qual
tudo começa e à qual sempre devemos retornar, e, por
outro, a nossa resposta, que
é de amor verdadeiro quando não há «se» nem «mas»,
quando imita Jesus pobre,
casto e obediente. Deste
modo, enquanto a vida do
mundo procura acumular,
a vida consagrada deixa as
riquezas que passam, para
abraçar Aquele que permanece. A vida do mundo corre
atrás dos prazeres e ambições pessoais, a vida consagrada deixa o afeto livre de

qualquer propriedade para
amar plenamente a Deus e
aos outros. A vida do mundo aposta em poder fazer
o que se quer, a vida consagrada escolhe a obediência humilde como liberdade
maior. E, enquanto a vida do
mundo depressa deixa vazias as mãos e o coração, a
vida segundo Jesus enche
de paz até ao fim, como no
Evangelho, onde os anciãos
chegam felizes ao ocaso da
vida, com o Senhor nos seus
braços e a alegria no coração.
Como nos faz bem ter o
Senhor «nos braços» (Lc
2, 28), à semelhança de Simeão! Não só na mente e
no coração, mas também
nas mãos, ou seja, em tudo
o que fazemos: na oração,
no trabalho, à mesa, ao telefone, na escola, com os
pobres, por todo o lado. Ter
o Senhor nas mãos é o antídoto contra o misticismo isolado e o ativismo desenfreado, porque o encontro real
com Jesus endireita tanto
os sentimentalistas devotos
como os ativistas frenéticos.
Viver o encontro com Jesus
é o remédio também contra
a paralisia da normalidade,
abrindo-se ao rebuliço diário
da graça. Deixar-se encontrar por Jesus, fazer encontrar Jesus: é o segredo para
manter viva a chama da vida
espiritual. É o modo para
não ser absorvido numa vida
asfixiadora, onde prevalecem as queixas, a amargura
e as inevitáveis deceções.
Encontrar-se em Jesus
como irmãos e irmãs, jovens

e anciãos, para superar a
retórica estéril dos «bons
velhos tempos» – aquela
nostalgia que mata a alma –,
para silenciar o «aqui nada
funciona». O coração, se encontrar cada dia Jesus e os
seus irmãos, não se polariza
para o passado nem para o
futuro, mas vive o «hoje» de
Deus em paz com todos.
No final dos Evangelhos,
há outro encontro com Jesus que pode inspirar a vida
consagrada: o das mulheres no sepulcro. Foram para
encontrar um morto, o seu
caminho parecia inútil. Também vós caminhais, no mundo, contra corrente: a vida
do mundo facilmente rejeita a pobreza, a castidade
e a obediência. Mas, como
aquelas mulheres, continuai
para diante, não obstante as
preocupações com as pedras pesadas a remover (cf.
Mc 16, 3). E, como aquelas
mulheres, primeiro encontrai o Senhor ressuscitado e
vivo, estreitai-O ao coração
(cf. Mt 28, 9) e, logo a seguir, anunciai-O aos irmãos,
com olhos que brilham de
grande alegria (cf. Mt 28, 8).
Sois, assim, a alvorada perene da Igreja: vós, consagrados e consagradas, sois
a alvorada perene da Igreja! Desejo que hoje mesmo
possais reavivar o encontro
com Jesus, caminhando juntos para Ele: isto dará luz
aos vossos olhos e vigor aos
vossos passos.
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Governo Provincial
Novas Aspirantes
No dia da Festa da Apresentação do Senhor, dia 02 de fevereiro, tendo feito um período de
acompanhamento vocacional, as jovens Daniela Lourenço Oliveira e Juliana Figueira da Silva
foram admitidas ao Aspirantado na Comunidade de Lajinha/MG. Madre Maria Marques esteve
presente na ocasião.
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EncontrodoSetorRogate
De 16 a 18 de fevereiro, na Casa
do Sítio Santo Antônio, aconteceu
o encontro do Setor Rogate com a
participação das animadoras vocacionais.
O encontro foi assessorado pelo
Padre Louis Mundindamene Butadi-svd, que discorreu sobre o tema
"Cristãos leigos, sujeitos na 'Igreja
em saída'”. A outra parte do encontro
foi dedicada ao projeto do Setor e ao
planejamento.

Nossa Eterna Irmã Josilene
Queridas Irmãs e amigos,
Com a presente carta,
venho trazer-lhes alguns
dados biográficos de nossa querida Ir. M. Josilene
da Rocha, que fez a sua
Páscoa definitiva no dia 27
de fevereiro de 2018.
Josilene da Rocha nasceu no dia 08 de junho de
1970, em Rosário, São
Luís/MA, em uma família de
três irmãs. Filha de Delzuita
Hermogenia da Rocha e de
Martinho Rodrigues. Tendo
sido encaminhada à fé cristã pela sua mãe, foi batizada
na Capela Nossa Senhora
do Rosário, no ano de 1972,
e crismada na Igreja Senhor
Bom Jesus, em Brasília/DF,
no dia 30/10/1992.
Ingressou no Instituto das
Filhas do Divino Zelo em 29
de janeiro de 1997, na cidade de Lajinha/MG, após ter
feito o acompanhamento vocacional com a Ir. M. Amélia
Castagnetti - fdz, em Brasília. Em Lajinha, recebeu parte da formação inicial, vindo
a ingressar no Postulantado
no dia 19 de março de 1999,
na cidade de Valença/RJ.
Continuando a sua caminhada, deu mais uma passo
com a entrada no Noviciado
no dia 08 de dezembro de
1999, no Rio de Janeiro/RJ
(Jacarepaguá). Na mesma
Comunidade, emitiu os votos religiosos no dia 09 de
dezembro de 2001. Em Alpinópolis/MG fez a Profissão
Perpétua foi no dia 14 de

agosto de 2010.
No decorrer dos anos dedicados ao Senhor da Messe
como Filha do Divino Zelo, Ir.
Josilene atuou nas Comunidades de Lajinha (MG), Valença (RJ), Alpinópolis (MG)
e também como missionária
nas Terras Camaronenses,
em Elogbatindi, onde fez
parte de uma “comunidade
internacional”, com irmãs de
diferentes nacionalidades.
Devido a problemas de saúde e para fins de tratamento,
Ir. Josilene retornou ao Brasil, passando a fazer parte
da Comunidade Nossa Senhora do Rogate, onde, no
último ano, dedicou-se aos
cuidados das Irmãs Idosas,
na Casa Nossa Senhora do
Rogate.
Neste ano de 2018, Ir.
Josilene havia sido transferida para a Comunidade
Nossa Senhora de Fátima
(Lajinha, MG), onde iniciou

sua missão como formadora das duas aspirantes que
ingressaram recentemente
no Instituto, e também junto
às crianças e adolescentes
da Obra Social São Judas
Tadeu.
Ir. Josilene foi sempre
muito comprometida com
sua vida espiritual e procurava desempenhar sua
missão com muito esmero.
Conquistava a amizade, o
carinho e o afeto de todas as
pessoas com as quais tinha
contato em suas atividades
e ofícios. Na maior parte
de sua vida, trabalhou com
crianças e adolescentes
nas Obras Sociais, missão
para a qual se preparou, durante a sua formação acadêmica em Assistência Social.
E, neste ano, assumiu com
muita alegria, entusiasmo e
sonhos, o acompanhamento
das jovens vocacionadas,
que ingressaram no Instituto
para a primeira experiência,
no Aspirantado.
No dia 27 de fevereiro de
2018, em pleno desabrochar
de sua juventude, aos 47
anos, o Senhor a colheu e
a levou para enfeitar o seu
jardim.
Agradecemos ao Senhor
da Messe por ter chamado
Ir. Josilene a essa missão
em nosso Instituto, pelo testemunho de vida através da
entrega, dedicação e empenho no seguimento de Cristo
do Rogate, vivido com simplicidade, generosidade e
doação, principalmente aos
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mais pobres e necessitados.
Nossa eterna gratidão
por tudo que Ir. Josilene foi e
continuará sendo em nossa
vida, na vida da Província e
de todo o Instituto. Que os
frutos dessa doação sejam
para a Igreja e para o nosso
Instituto, se assim for a vontade do Pai, um florescer de

muitas e santas vocações.
Que Ir. Josilene interceda
por cada uma de suas coirmãs Filhas do Divino Zelo,
pelos nossos assistidos e colaboradores, para que cada
um possa empenhar-se no

caminho de conversão e
responder com fidelidade ao
chamado do Senhor!
Fraternalmente em Cristo,

Testemunhos e HomenagensIrmã Josilene
Carta a Irmã Josilene
Oi Josi, você nos deixou tão depressa!!! Mas
neste momento em que
estamos com o coração
partido, quero agradecer
a Deus a tua vida, e vida
vivida como Filha do Divino Zelo. Agora é hora
de lamentar e chorar,
mas não quero esquecer
que devemos, sobretudo, agradecer por nos ter
dado você de graça. “A
vida não nos é tirada, mas
transformada!” Peço a Jesus pela tua mãe, pai, irmãs
e parentes e por todas nós
FDZ. Ofereço tua vida pelos
jovens, para que escolham
caminhos de vida, de generosidade, de doação... Que
não sejam egoístas e materialistas... porque a alma humana foi feita para mais....
para o Infinito... Ajude-nos
a perceber que o presente
da vida... O Dom é grande e
doado de graça por um breve tempo... Peça ao Pai do
céu que de uma vez por to-

das aprendamos a AMAR...
e sustente aqueles que já
amam de verdade.
Tua vida breve não foi em
vão. Quero recordar quando
chegaste ao Noviciado das
Filhas do Divino Zelo no Rio
de Janeiro. Tu, Maranhense,
fizeste um longo caminho e
quando ias a Brasília, sentiste o convite de Jesus: "Vem
e segue me!"
Eu bem sei que não foi
fácil o teu caminhar... lembro quando pediste para ver
o Mar... tinhas saudades do
mar porque nasceste per-

to dele e lá fomos nós, o
grupo das noviças e eu
vossa irmã mais velha...
passamos o dia por lá e
a imensidão do mar te fez
bem e a nós também.
Diante do mar, muitas
vezes, fazíamos o nosso
retiro... partilhávamos a
vida e os sonhos e brincávamos com as águas...
Siga em frente... na
direção de Deus, minha
irmã! As crianças necessitadas e as famílias que
você ajudou no Brasil e em
Camarões serão o cartaz de
entrada para o céu...e também a Infinita Misericórdia e
Ternura do coração de Jesus e de Maria, é claro...
Enquanto te escrevo minhas lágrimas rolam... mas
elas também são dádivas
dos céus...Vá com Deus
nossa Irmã Maria Josilene
da Rocha, Filha do Divino
Zelo!!! Até quando Ele também nos chamar. Amém!
Ir. M. Nelsa Cechinel - fdz
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Te chamei e te consagrei...
Josilene, uma jovem com
idade suficiente para fazer
suas escolhas. Um dia se
aproxima das Irmãs Albertina e Amélia e diz: “Quero
ser Irmã”. Iniciou assim uma
caminhada de discernimento, que durou um ano. O
mesmo acontecia quinzenalmente na residência das
Irmãs em Brasilia. Aos poucos foi se identificando com
o Carisma e por ele foi se
apaixonando. Depois de um
ano, terminado o Curso Vocacional, ela se aproxima de
Irmã Amélia, abre um papel
que trazia consigo, escrito
de próprio punho e mostra:
“Antes de formar você no
ventre de sua mãe, a conheci, antes que você fosse
dada a luz, a consagrei, para
fazer de você profeta das
nações (Cf. Jr 1,5), e em seguida diz: “Irmã, estou pronta para morar com vocês! Na
oração senti fortemente que
Deus me chama, quero ser
uma Filha do Divino Zelo.”
Sua dedicação a Vida espiritual e sua Paixão pelo Pai,
foi uma constante em sua
vida Consagrada. Depois de
vários anos de Vida Religiosa, assim escreve: “Hoje és
abrigo e segurança. O meu
único tesouro. A música da
vida! Contigo, o meu coração se lança. Impelido pelo

amor. Primeiro e sem medida. Meu querido e amado
Deus, eu te louvo e agradeço pelos meus 12 anos de
consagração a Ti e te peço
que me concedas a graça
da perseverança em teu caminho”.
Querida Josi, foi bem o
teu jeito, tudo realizar no
silêncio, na discrição... e foi
assim a tua partida, o teu
voo para o Céu. Nos pegaste de surpresa... estamos
em choque... agora só nos
resta, na aceitação da Vontade do Pai, te ajudar, através da oração, a levantar o
VOO mais lindo, mais sere-

no, mais leve para os braços
do teu BEM AMADO. Ele te
ama tanto, Josi, Ele não quiz
mais esperar, e te levou para
junto dele tão cedo! Com
certeza já ouviste a canção:
"Figlia, mia cara, ascoltami,
il Padre tuo sono IO...."(Ir.
Nivanda)
No silêncio de uma noite
escura, onde o grão de trigo
se desfaz para gerar uma
nova vida, e quantas vidas
se tornarão novas, através
do teu testemunho silencioso e abnegado, você volta
para casa do Pai. Não foram
muitos os anos aqui na terra, mas o suficiente para viver na plenitude, o amor e a
entrega incondicional ao Pai
e dos irmãos mais pobres e
necessitados..
Te acompanhei deste os
primeiros anos como vocacionada e depois como Religiosa. Sempre generosa
e alegre. Apaixonada pelo
Pai, pela missão, pelo Reino.
Quem entende os desígnios do Pai? No silêncio me
ponho de joelhos para contemplar o seu Mistério e dizer: Amém
O Senhor da messe colheu mais um Grão de trigo
Descanse em paz Irmã
Josilene. Saudade eterna.
Irmã Amélia Castagnetti

A morte não é nada [...].
Eu não estou longe, apenas estou do outro
lado do caminho. (Sto. Agostinho)

11

IR. JUÇARA, fdz
Irmã Josilene, uma jovem vida que no auge dos
seus 47 anos foi considerada por Deus, pronta
para o SIM definitivo. Nosso Instituto das Filhas do
Divino Zelo está de luto, mas temos a certeza de
que nossa jovem Irmã goza das alegrias eternas
e é mais uma preciosa intercessora no céu. Deus
seja bendito por nos ter considerado merecedoras
de compartilhar a vida de Ir. Josilene durante seus
apenas 16 anos de Vida Consagrada, pois sua presença e ação entre nós deixaram as marcas da
doação, da dedicação e da serenidade que serão
lembradas para sempre. Fique em paz, Ir. Josilene,
e olhe por nós.
ASPIRANTE ALEXANDRE F. FERREIRA
"Alexandra, qual é o seu ideal?"
Era essa a pergunta que tu sempre me fazia
nas nossas conversas, nos nossos encontros. Era
com essa pergunta que tu sempre colocava no meu
coração a força para continuar. Era essa pergunta que me fazia lembrar o motivo pelo qual iniciei
esse caminho. Obrigada Ir. Josi, por ter passado
na minha vida, obrigada pela motivação, amizade e
carinho para comigo.
Agora tu estás indo ao encontro do nosso Amado Jesus, nosso Ideal. Vá Ir. Josi, vá ao encontro
do Redentor. Interceda por nós aí de cima. Estarás
sempre no nosso coração!
#Ir_Josi#Filha_querida_e_amada_do_Coração_Jesus

Saudades...

IR. AMÉLIA CASTAGNETTI, fdz
Querida Irmã Josilene,
Como um pássaro, voaste para os braços do
Pai.
No silêncio de uma noite, onde o grão de trigo
se desfaz para gerar uma nova vida. E quantas vidas se tornarão novas, através do teu testemunho
silencioso e abnegado.
Não foram muitos os anos aqui na terra, mas o
suficiente para viver na plenitude, o amor e a entrega incondicional ao Pai.
Te acompanhei desde os primeiros anos como
vocacionada e depois como Religiosa. Sempre generosa e alegre. Apaixonada pelo Pai, pela missão,
pelo Reino.
Quem entende os desígnios do Pai? No silêncio
me ponho de joelhos, não tenho palavras...
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IR. EDNA MARIA ALVES, fdz
Agradeço a Ti Senhor pelo presente que o Senhor deu ao nosso Instituto Religioso, nossa Irmã
Josilene a qual por alguns anos acompanhei na formação inicial.
Ir. Josilene estou profundamente triste. Obrigada
por tudo!
Estamos oferecendo ao Senhor neste momento
uma pérola preciosa.
Descanse em paz minha irmã e amiga.
SUOR CONCETTA LEANZA, fdz
Signore
Donaci del tempo per non avere mai
fretta e per godere ogni mattino della nostra
nostra vita
Donaci del tempo per ridere e gioire
delle piccole e grandi cose che
abbiamo intorno.
Donaci del tempo anche per il dolore,
perchè ci vuole tempo per accettare la
sofferenza
Donaci del tempo sopattutto per
amare, perchè non è mai sprecato il
tempo di una carezza.
Donaci del tempo per crescere dentro,
perchè diventare adulti non significhi
invecchiare.
Donaci del tempo per regalarlo agli
altri, per stringere una mano o
scambiare una parola.
Donaci del tempo per non abituarci
alle ingiustizie e conservare sempre la
voglia di cambiare.
Donaci del tempo per imparare a
perdonare
e dire grazie.
Donaci del tempo, infine, per stare
con noi stessi e ritornare nel silenzio,
della nostra anima
la TUA voce.
Signore donaci del tempo per vivere
Auguro a tutti voi carissimi amici ed amiche una
santa e serena notte
Una preghiera per tutti

Dá-lhe Senhor o eterno descanso...
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KÁTIA MAGALHÃES (Amiga de Minas)
" Eis que chegou tua hora de partir. Vais como
quem volta ao Pai. Ave que volta ao seu ninho. Deixas lembranças de paz..." Por mais que a fé seja
gigantesca, é impossível não chorar e não entristecer-se com uma notícia dessa. Agradeço a Deus
pelo tempo do seu Sim aqui conosco, Josi. Aproveitamos muito. Jamais vou me esquecer do seu carinho, sua humildade, seu silêncio, sua capacidade
em estar a serviço, sua amizade... Eu não tenho
palavras. Muito obrigada, a Deus está com você!
EURIDES ALVES DE OLIVEIRA
(Rede um grito pela vida - Rio)
Meus sentimentos solidários e preces de entrega e gratidão pela páscoa da Ir. Josilene. Como
“Rede um Grito pela Vida” compartilhamos com a
Congregação os sentimentos e eternas saudades,
bem como o reconhecimento do compromisso e
doação dela aos que mais precisam!
IR. ARCILENE, fdz
O Senhor da messe colheu mais um Grão de
trigo. Descanse em paz Irmã Josilene da Rocha
Saudade eterna.
ELENA MARIA RODRIQUES SILVA
(Paróquia de Lajinha)
Irmã Josilene da Rocha, descance em paz... Já
está fazendo falta; sempre tinha ótimas ideias, me
convenceu até a colocar uma sacola na cabeça.
Amamos demais! Saudades eternas.
DOM NELSON FRANCELINO
(Diocese de Valença-RJ)
Deus a tenha e, de lá do céu, continue a sua
missão de intercessora vocacional.
PE. WELDER
(PRETINHO, da Diocese de Valença-RJ)
Minha solidariedade à família FDZ, que tenho
tanto apreço. Me uno em oração pelo descanso
eterno de Irmã Josilene!
PE. RONALDO PATRICIO (Ex pároco, Minas)
Uma grande serva de Deus.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Semana Pedagógica
A semana pedagógica
do Colégio Cristo Rei, realizada no período de 06 a 16
de fevereiro, foi a primeira
atividade oficial do calendário escolar do ano de 2018.
Foram realizados encontros,
palestras e formações para
que todos os colaboradores
pudessem começar o ano
letivo preparados e capacitados.
As atividades iniciaram
com um momento especial
de espiritualidade, na terça-feira, dia 06, conduzido pela

Ir. Izabel Bitencourt Pereira.
A Irmã será a responsável
pela disciplina de Educação
Religiosa para as turmas do
Ensino Fundamental 2, neste ano de 2018.
Na quarta-feira, dia 07, o
bombeiro militar Rodrigo, da
corporação de Içara, orientou os professores sobre primeiros socorros e ensinou
como proceder em caso de
diferentes tipos de incidentes com as crianças.
Dia 08, quinta-feira, a palestrante foi Rafaela Mund,

que falou sobre como ser
um educador e líder inspirador, através de dinâmicas
e dicas que envolveram os
professores.
Nos dias 09, 15 e 16, as
atividades foram voltadas
para o planejamento pedagógico.
Toda a equipe pedagógica estava motivada e preparada para o início das aulas
nesta segunda-feira, dia 19.
Taise Forgiarini
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Volta às Aulas
A semana de volta às aulas, nos dias 19
a 23 de fevereiro, foi pura alegria e emoção
no Colégio Cristo Rei. Reencontrar os amigos, rever os professores, fazer novas amizades, o material novinho, tudo foi motivo para
celebrar. Os alunos dos períodos matutino e
vespertino foram recebidos com muito carinho por toda equipe do colégio. Após as boas
vindas da direção e dos professores os estudantes puderam iniciar o ano letivo de forma

descontraída com atividades recreativas no
pátio e em sala de aula.
Música, pipoca, pula-pula, dinâmicas, tudo
foi preparado com muito carinho pela equipe
do CCR. Agora é só entrar na rotina novamente e curtir cada momento ao lado da turma neste novo ano escolar.
Boas vindas a todos e que seja um ano de
muitas conquistas e aprendizado!
Taise Forgiarini
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+ Gentileza: Atitude que Transforma
No dia 01 de fevereiro, demos inicio aos
trabalhos na Escola Madre Nazarena Majone. O dia começou com a celebração da
Santa Missa com a participação das professoras. Depois de um café delicioso, tivemos
um momento de oração e reflexão, voltado
para o tema escolhido para trabalhar durante
o ano: “+ Gentileza Atitude que transforma”.
Foi preparada uma mensagem cujo titulo é:

“O LAÇO E O ABRAÇO”. Foi com esse clima
de acolhimento que iniciamos o ano de dois
mil e dezoito.
O dia 02 de fevereiro foi o dia de receber os
pais, com eles também foi feita a dinâmica do
abraço, foi um momento muito bonito e participativo. Desejamos a todos um ano repleto de
aprendizagem.
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O LAÇO E O ABRAÇO
Meu Deus! Como é engraçado! Eu nunca tinha reparado
como é curioso um laço...
uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola, vira, revira, circula e
pronto: está dado o laço. É
assim que é o abraço: coração com coração, tudo isso
cercado de braço. É assim
que é o laço: um abraço no
presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa onde
o faço. E quando puxo uma

ponta, o que é que acontece? Vai escorregando...
devagarzinho, desmancha,
desfaz o abraço. Solta o presente, o cabelo, fica solto no
vestido. E, na fita, que curioso, não faltou nem um pedaço. Ah! Então, é assim o
amor, a amizade. Tudo que
é sentimento. Como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode
se desfazer a qualquer hora,
deixando livre as duas ban-

das do laço. Por isso é que
se diz: laço afetivo, laço de
amizade. E quando alguém
briga então se diz: romperam-se os laços. E saem
as duas partes, igual meus
pedaços de fita, sem perder
nenhum pedaço. Então o
amor e a amizade são isso...
Não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam. Porque quando vira nó,
já deixou de ser um laço!
M. Beatriz Marinho dos Anjos

Peçamos a intercessão de Santo Aníbal Maria e Madre Mª Nazarena Majone para que possamos desempenhar a missão com muita união e alegria.
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva

Juninter: troca de experiência e convivência
“Os consagrados e as consagradas são chamados a serem sinal concreto e profético
desta proximidade de Deus, desta partilha com a condição de fragilidade, de pecado e de
feridas do homem do nosso tempo.” (Papa Francisco)
Nos dias 10 e 11 de março, aconteceu no Centro de
Espiritualidade Maria Mãe da
Vida, em Campo Grande/RJ,
o Juninter, cujo tema foi “Cultura Vocacional e Projeto de
Vida”, assessorado pela Irmã
Liliane Nascimento - insc.
O encontro contou com a
participação de 30 pessoas.
Foi um encontro bem provocativo que nos levou a pensar
sobre a coragem de nossos
fundadores que, quando mo-

vidos pelo Espírito, não tiveram medo de sujar as mãos
com a vida cotidiana, com os
problemas das pessoas, percorrendo com coragem as
periferias geográficas e existenciais. Possamos nós também, por meio de uma Cultura Vocacional e um Projeto
de Vida claro e coeso, seguir
o exemplo deles.
Foram dias de trocas de
experiência e convivência,
o que nos possibilitou um

revigoramento para darmos
continuidade à nossa missão
de Consagradas e Consagrados.
Que o Senhor da messe
continue nos abençoando
e conceda-nos a graça da
perseverança em nossa vocação, para que a exemplo
de Maria possamos realizar
tudo o que Ele planejou para
cada um (a).
Ir. M. Arcilene R. da Silva
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Encontro do SAV 2018
No dia 06 de Janeiro, às 20h, nos reunimos na sala de jantar
de nossa casa. Após
a acolhida, Ir. Cleusa Maria dos Santos
convidou os membros
do SAV (Serviço de
Animação Vocacional)
para a oração e reflexão do texto do Evangelho de Mt 10,26-33.
Conforme o Evangelho, percebemos que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos ser Igreja no mundo, que busca ser
imagem da Santíssima Trindade. Devemos
ser cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igre-

ja em saída a serviço
do Reino. Precisamos aprofundar nossa
identidade, testemunhar Jesus Cristo e
Seu Reino.
Após a oração, revemos o planejamento
sobre o encontro de jovens da Forania, tema
e pessoas que iriam assessorar o mesmo.
Esperamos poder contar com cada membro
do SAV em 2018. Que Santo Aníbal e Madre
Nazarena nos protejam e nos acompanhem!
Ir. Cleusa Maria dos Santos

Engrandeçamos ao Senhor e Juntas, Exaltemos o Seu Nome
No dia 31 de janeiro de
2018, a Comunidade Nossa
Senhora de Fátima de Lajinha/MG, composta pelas Irmãs, Cleusa Maria dos Santos, Maria da Glória Viera
e M. Josilene da Rocha, se
reuniram para Celebrar ao
Nome Santíssimo de Jesus,
através da Súplica, herança
esta deixada para nós Filhas
do Divino Zelo pelo querido
fundador, Santo Aníbal Maria Di Francia.
Elevamos ao Senhor da
messe o nosso hino de louvor e agradecimento por todas as s benções recebidas
ao longo do ano de 2017 e

também pedindo que Ele
continue nos abençoando

neste ano de 2018. Agradecemos de maneira muito
especial pela jovem Daniela
Lourenço Oliveira, natural
de Lajinha/MG, que está em
nossa Comunidade e se prepara para fazer a experiência na etapa do Aspirantado,
como também como a jovem
Juliana Figueira da Silva,
natural de Valença/RJ. Por
tudo isso, nós dizemos: obrigada Senhor e que o nosso
coração esteja sempre aberto para que Tu possas dignar-se sempre de vir habitar
no meio de nós.
Ir. M. Josilene da Rocha - fdz
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Ingresso no Aspirantado
A vocação de cada
uma de nós está mergulhada no mistério
da Trindade, Pai, Filho Espírito Santo, que
formam a Comunidade Perfeita, por isso,
não existe vocação
isolada. Foi com muita
alegria que, no dia 02
de fevereiro de 2018,
Festa da Apresentação do Senhor Jesus,
em Lajinha/MG, durante a
Celebração Eucarística realizada na paróquia Nossa
Senhora de Nazareth, que
ingressamos no Aspirando
do Instituto das Filhas do Divino Zelo. A Santa Missa foi
presidida pelo pároco, Padre
Wagner Augusto S. Ferreira,
e contou com a presença
da nossa caríssima Madre
Provincial, Maria Marque de
Oliveira, e também das Ir-

mãs da comunidade: Cleusa
Maria dos Santos, M. Glória Vieira e M. Josilene da
Rocha. Também estiveram
presentes alguns familiares
da Daniela. O Padre Wagner fez uma linda homilia
falando da importância do
chamado de Deus em nossa vida. E que nós devemos
sempre estar atentas aos
seus apelos.
Esperamos que a etapa

formativa do Aspirantado nos ajude a clarificar as nossas motivações vocacionais
para o seguimento a
Jesus Cristo, na vida
de oração, na vida em
comunidade, para assim assumirmos esta
opção e que a exemplo de Maria, a primeira vocacionada do Pai,
que disse Eis aqui a
serva do Senhor, faça-se em
tua vontade, (Lc, 1,38), nós
também estejamos sempre
disponíveis a fazer a vontade do Pai.
No final da Celebração
Eucarística, o Padre Wagner
veio tomar um delicioso café
da manhã conosco.
Juliana Figueira da Silva
Daniela Lourenço Oliveira
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Carnaval na Casa da Criança
O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. E foi assim que, no dia 09 de fevereiro de 2018, foi realizada a festinha de carnaval das
crianças e pré adolescentes da Obra Social São Judas Tadeu (Casa da Criança). A mesma
aconteceu de forma muito agradável com a presença das crianças, da Ir. M. Josilene da Rocha,
das aspirantes e funcionárias. Foi uma animação só! Todos dançaram, pularam, cantaram e brincaram bastante. Todos usaram as marcaras de carnaval confeccionadas pela próprias crianças.
Adriana Martins Bernardes – monitora
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22 de fevereiro - Dia da espiritualidade:
"Para vinho novo, odres novos"
A CRB (Conferência dos
Religiosos do Brasil) do Rio
de Janeiro, promoveu um dia
de espiritualidade para os
religiosos do Regional com
o tema sobre o documento
Para vinho novo, odres novos, assessorado pela Irmã
Maria Inês Vieira Ribeiro, pre-

sidente da CRB Nacional, da
Congregação das Mensageiras do Divino Amor. O encontro aconteceu na casa das
Filhas de Maria Auxiliadora,
no Rio de Janeiro. Cerca de
70 religiosos participaram do
encontro. Da nossa comunidade, participaram a Madre

Maria Marques de Oliveira, a
Irmã Maria Neves de Sousa
e a Irmã M. Nair Fragnani.
Da Comunidade Santo Antônio (Três Rios/RJ), a Irmã
Maria Eli Milanez participou
e ajudou na organização do
encontro, enquanto membro
da equipe de coordenação.
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Abertura da CF 2018
No dia 19 de fevereiro, os alunos do CSA se reuniram em oração. Neste dia foi introduzida a
reflexão acerca da campanha da fraternidade 2018. O professor Gustavo, ajudou nossos alunos
a celebrarem esse momento. Juntos pedimos pela paz e nos comprometemos a viver de maneira
que possamos também nós, sermos promotores da paz nos locais onde vivemos. O tema será
trabalhado ao longo de toda a quaresma, no desejo de promover a cultura da paz em nosso colégio e nossas famílias.
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Carnaval no CSA
No dia 09/02, o CSA alegrou-se com a festa do carnaval. Crianças, jovens e seus familiares,
encontraram-se em um ambiente saudável e feliz, para esse momento de descontração. O professor Jeferson nos presenteou com sua animação e a criançada ficou responsável pela “bagunça”.
Foi uma tarde muito divertida!

Encontro Pedagógico CSA 2018
No dia 03 de fevereiro,
a equipe CSA, reuniu-se
para seu primeiro encontro
pedagógico do ano. Foi um
momento rico em partilhas,
o que proporcionou o crescimento de toda a equipe.
O primeiro momento foi
dinamizado pelo professor
Gustavo. Conduziu o grupo a um tempo de oração
e reflexão acerca da campanha da fraternidade 2018

e do tempo quaresmal. Na
sequência, Madre Maria Eli,
apresentou a todos as linhas
pedagógicas das Filhas do
Divino Zelo.
Após o lanche, o grupo
dividiu-se para melhor trabalhar a temática do Projeto Pedagógico 2018: “CSA
semeando virtudes para um
mundo melhor”.
Foi uma manhã frutuosa
para nosso Colégio.
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Reunião de Pais CSA – Fundamental I 2018
A semana de 05 a 09/02 foi especial em nosso Colégio, pois, além de receber nossos queridos
alunos, recebemos também suas famílias através das reuniões entre Pais e Educadores.
Foram momentos de descontração, partilha, acolhimento e interação. Através das dinâmicas
propostas, estabelecemos uma parceria entre família e escola, consolidamos um desejo em comum de confiança e diálogo.
Maravilha poder nos envolver de forma tão prazerosa através dos nossos encontros, onde comungamos dos mesmos objetivos, pedindo a Deus um ano de sucesso para nossos educandos.

Gincana CSA 2018
Entre os dias 05 e 09/02, o CSA iniciou suas atividades com uma gincana bem animada, contando com a participação das equipes Fuzuê e Timbalaia.
Todos demonstraram muita dedicação ao longo da gincana. Em uma das tarefas elas tiveram
que arrecadar materiais higiênicos que foram doados para o Carmelo São José e o Seminário
Menor, ambos em Petrópolis/RJ.
Parabéns a todos os alunos do CSA!
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