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ANIVERSARIOS

NATALICIOS
Agosto
08: Ir. M. Nelsa Cechinel
31: Ir. Maria Arcilene Rosa da Silva

Felicidades!

DATAS E SPECIAIS
Agosto
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Mês Vocacional
31 - Reunião do Conselho Provincial
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EDITORIAL

Caríssimas Irmãs,
O Editorial deste mês,
tem um cunho todo especial,
pois acena para a realização
do nosso XIII Capítulo Geral, realizado em Roma, no
período de 05 a 24 de julho
de 2016, com um longo caminho percorrido por cada
uma de nós desde o final de
2014.
Uma Comissão, convocada pelo Governo Geral, deu
impulso aos preparativos
juntamente com assessores
competentes: a Leiga Consagrada Dra. Glória Conti e
o Pe. Gian Franco Polli.
Os trabalhos enviados à
todas as comunidades do
Instituto para um levantamento dos principais e mais

urgentes assuntos e necessidades, que deveriam ser
tratados no XIII Capítulo, resultou num rico material devolvido a todas.
O Tema construído paulatinamente desde a base:
“Recomeçar de Avignone
para uma uma reforma de
vida e ser profecia na Messe de hoje”, é questionador.
Trata-se de retornar às nossas origens, para garantir
uma fidelidade ao espírito
inicial da nossa fundação,
mas sempre de maneira
criativa em resposta ao Espírito Santo que “faz novas
todas as coisas” (Ap 21,5).
Este é o grande convite que
o Ele nos faz!
Com certeza, o ‘recomeçar de Avignone’ nos impulsiona e nos compromete a
dar novos passos e descobrir
novos caminhos para uma
mudança de vida pessoal,
comunitária e apostólica.
Podemos dizer que a
celebração capitular foi um
verdadeiro Kairós. Vivemos
dias de graça e luz no Espírito. Sentíamos que Ele estava conosco e nos indicava o
caminho a seguir, num clima
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de muita oração, reflexão e
partilha. Fomos percebendo
por onde o Senhor nos queria conduzir.
Da Assembléia Capitular,
resultaram as Deliberações
Capitulares e o Projeto Geral do Instituto FDZ. Toda
essa riqueza se concluirá
num denso Documento que
em breve chegará em nossas mãos.
Que o Senhor da Messe
nos dê força e audácia, para
assumirmos Seu Projeto,
como Boa Nova do Reino de
Deus e expressão do nosso
testemunho.
Agradecemos
carinhosamente a todas as Irmãs,
bem como à família do Rogate, que nos acompanharam e nos sustentaram durante todo o percurso com
suas orações e sacrifícios.
Irmãs, vamos prosseguir
juntas, na alegre esperança
e aventura para a cada dia
mais, sermos verdadeiras e
autênticas Filhas do Divino
Zelo neste Ano Santo da Misericórdia.
Em comunhão, o meu o
meu abraço fraterno.
Roma, 25 de julho de 2016.
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Papa Francisco
XXXI Jornada Mundial da Juventude
Via-Savra com os Jovens
29 de Julho de 2016
«Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber,
era peregrino e recolheste-me, estava nu e deste-me que vestir,
adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ter comigo» (Mt 25, 35-36).

Estas palavras de Jesus
vêm ao encontro da questão
que muitas vezes ressoa na
nossa mente e no nosso coração: «Onde está Deus?»
Onde está Deus, se no mundo existe o mal, se há pessoas famintas, sedentas, sem
abrigo, deslocadas, refugiadas? Onde está Deus, quando morrem pessoas inocentes por causa da violência,
do terrorismo, das guerras?
Onde está Deus, quando doenças cruéis rompem laços
de vida e de afeto? Ou quando as crianças são exploradas, humilhadas, e sofrem
– elas também – por causa
de graves patologias? Onde
está Deus, quando vemos a
inquietação dos duvidosos
e dos aflitos na alma? Há
perguntas para as quais não
existem respostas humanas.
Podemos apenas olhar para
Jesus, e perguntar a Ele. E a
sua resposta é esta: «Deus
está neles», Jesus está neles, sofre neles, profundamente identificado com cada
um. Está tão unido a eles,
que quase formam «um só
corpo».

Foi o próprio Jesus que
escolheu identificar-Se com
estes nossos irmãos e irmãs
provados pelo sofrimento e
a angústia, aceitando percorrer o caminho doloroso
para o calvário. Ao morrer na
cruz, entrega-Se nas mãos
do Pai e leva consigo e em
Si mesmo, com amor de
doação, as chagas físicas,
morais e espirituais da humanidade inteira. Abraçando o madeiro da cruz, Jesus
abraça a nudez e a fome,
a sede e a solidão, a dor e
a morte dos homens e mulheres de todos os tempos.
Nesta noite, Jesus e nós,
juntamente com Ele, abraçamos com amor especial
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os nossos irmãos sírios, que
fugiram da guerra. Saudamo-los e acolhemo-los com
fraterno afeto e simpatia.
Repassando a Via-Sacra
de Jesus, descobrimos de
novo a importância de nos
configurarmos a Ele, através das 14 obras de misericórdia. Estas ajudam-nos
a abrir-nos à misericórdia
de Deus, a pedir a graça de
compreender que a pessoa,
sem misericórdia, não pode
fazer nada; sem a misericórdia, eu, tu, nós todos não
podemos fazer nada. Comecemos por ver as sete obras
de misericórdia corporais:
dar de comer a quem tem
fome, dar de beber a quem
tem sede, vestir os nus, dar
pousada aos peregrinos, visitar os enfermos; visitar os
presos; enterrar os mortos.
Gratuitamente recebemos,
demos gratuitamente também. Somos chamados a
servir Jesus crucificado em
cada pessoa marginalizada,
a tocar a sua carne bendita
em quem é excluído, tem
fome, tem sede, está nu,
preso, doente, desemprega-
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do, é perseguido, refugiado,
migrante. Naquela carne
bendita, encontramos o nosso Deus; naquela carne bendita, tocamos o Senhor. O
próprio Jesus no-lo disse, ao
explicar o «Protocólo» com
base no qual seremos julgados: sempre que fizermos
isto a um dos nossos irmãos
mais pequeninos, fazemo-lo
a Ele (cf. Mt 25, 31-46).
Às obras de misericórdia corporais seguem-se as
obras de misericórdia espirituais: dar bons conselhos,
ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar
os tristes, perdoar as injúrias, suportar com paciência
as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos
e defuntos. A nossa credibilidade de cristãos é posta
em jogo no acolhimento da
pessoa marginalizada que
está ferida no corpo, e no
acolhimento do pecador que
está ferido na alma. Não nas
ideias, mas nisto!
Hoje a humanidade precisa de homens e mulheres, particularmente jovens
como vós, que não queiram
viver a sua existência «pela
metade», jovens prontos a
gastar a vida no serviço gratuito aos irmãos mais pobres
e mais vulneráveis, à imitação de Cristo que Se doou
totalmente a Si mesmo pela
nossa salvação. Perante o
mal, o sofrimento, o pecado,
a única resposta possível
para o discípulo de Jesus é
o dom de si mesmo, até da
própria vida, à imitação de
Cristo; é a atitude do serviço.

Se alguém, que se diz cristão, não vive para servir, não
serve para viver. Com a sua
vida, renega Jesus Cristo.
Nesta noite, queridos jovens, o Senhor renova-vos
o convite para vos tornardes protagonistas no serviço; Ele quer fazer de vós
uma resposta concreta às
necessidades e sofrimentos da humanidade; quer
que sejais um sinal do seu
amor misericordioso para o
nosso tempo! Para cumprir
esta missão, Ele aponta-vos
o caminho do compromisso
pessoal e do sacrifício de
vós próprios: é o Caminho
da cruz. O Caminho da cruz
é o caminho da felicidade de
seguir a Cristo até ao fim,
nas circunstâncias frequentemente dramáticas da vida
diária; é o caminho que não
teme insucessos, marginalizações ou solidões, porque
enche o coração do homem
com a plenitude de Jesus.
O Caminho da cruz é o caminho da vida e do estilo de
Deus, que Jesus nos leva
a percorrer mesmo através
das sendas duma sociedade
por vezes dividida, injusta e
corrupta.
O Caminho da cruz não é
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um hábito sadomasoquista;
o Caminho da cruz é o único
que vence o pecado, o mal
e a morte, porque desemboca na luz radiosa da ressurreição de Cristo, abrindo
os horizontes da vida nova e
plena. É o Caminho da esperança e do futuro. Quem o
percorre com generosidade
e fé, dá esperança ao futuro e à humanidade. Quem o
percorre com generosidade
e fé, semeia esperança. E
eu quero que vós sejais semeadores de esperança.
Naquela Sexta-feira Santa, queridos jovens, muitos
discípulos voltaram tristes
para suas casas, outros preferiram ir para a casa da aldeia a fim de esquecer um
pouco a cruz. Pergunto-vos
– mas cada um de vós responda em silêncio, no vosso
coração, no próprio coração
–: Nesta noite, como quereis
retornar às vossas casas,
aos vossos locais de alojamento, às vossas tendas?
Nesta noite, como quereis
voltar a encontrar-vos com
vós mesmos? O mundo tem
os olhos postos em nós.
Cabe a cada um de vós dar
resposta ao desafio desta
pergunta.
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Governo Provincial
XIII Capítulo Geral FDZ
No início do mês de julho,
nossa família religiosa, iniciou o seu XIII Capítulo Geral, em Roma.
Foi um tempo de graça,
onde Irmãs provenientes de
diversos países se reuniram
para rezar e planejar o próximo sexênio do Instituto.
A Graça de Deus conduziu os trabalhos desenvolvidos, o Santo Espírito
mostrou os caminhos para
um sempre crescente seguimento de Nosso Senhor
Jesus! Agradecemos as orações de todos os amigos e

amigas que nesse tempo se
uniram a nós!
Que Nosso Senhor abençoe e sustente a doação de
nossa Madre Teolinda Salemi e de cada Conselheira
que assume a missão nesse
momento.
Um agradecimento especial as coirmãs brasileiras
que lá estiveram, representando nossa Província! Desejamos à Irmã Nelsa Cechinel, da Província Nossa
Senhora do Rogate, que foi
nomeada uma das Conselheiras, que Deus a abençoe

em sua nova missão!
Acolhemos com carinho,
Irmã Inez Rosso, que após
seis anos de serviço no Governo Geral, retorna para
nossa Província!
Deus seja louvado por
esse novo passo em nossa
história!
Madre Geral: Madre M.
Teolinda Salemi
Novo Conselho: Irmã M.
Anna Diana, Irmã M. Nelsa
Chechinel, Irmã M. Sheilah
Gomez, Irmã M. Lisa Fineo
(Vigária), e Irmã Rita De Domenico (Economa).
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Encontro de Animadoras Vocacionais FDZ
No dia 21/07, Irmã Nivanda e as Irmãs Animadoras Vocacionais da Província Nossa Senhora
do Rogate, encontraram-se na Comunidade Nossa Senhora do Rogate para uma reunião de estudos, reflexão e planejamento. Pela manhã as Irmãs se dedicaram a refletir sobre as linguagens
juvenis no interior da Igreja, para melhor atuarem na missão. A tarde foi feita a revisão do planejamento do segundo semestre. Foi um dia agradável e frutuoso!

1º Encontro de Irmãs Jovens Adultas
Tema: Religiosa: a mulher humanizada
Assessor: Pe. Valentim Fagundes de Menezes - msc
Introduzindo o tema, num primeiro momento,
o assessor, Pe. Valentim, convidou o grupo a
se manifestar a respeito das expectativas sobre o encontro. Cada Irmã pode se expressar
e, nas várias colocações, foi destacada a importância deste encontro poder ser um espaço de partilha sobre as inquietações próprias
desta geração. Após as colocações do grupo,
Pe. Valentim fez algumas considerações, relacionando o carisma congregacional à consagração pessoal, das quais destacam-se as
seguintes:
•
Um carisma congregacional nasce
em um “grito” na história. O “grito” vem das
necessidades dos pobres. Todo carisma vem
para salvar, libertar e redimir. É necessário
perceber quais são os gritos de hoje para atualizar o carisma;
•
Quando uma pessoa se consagra,
consagra o seu ser inteiro, o seu “ser mulher”
ou o seu “ser homem”;
•
O processo de conversão começa no
“pensar” como Deus;

Nos dias 28 e 29 de julho de 2016, realizou-se, na Casa Provincial, o 1º Encontro de
Irmãs Jovens Adultas da Província Nossa Senhora do Rogate, que contou com a presença
de dez participantes, a saber: Ir. M. Arcilene
Rosa da Silva, Ir. M. Carolina Ely Yana Andia,
Ir. Cecília Maria Amorim, Ir. M. Eliane Espíndola Maciel, Ir. M. Gislene Danielski, Ir. M. Josilene da Rocha, Ir. Maria José da Costa, Ir.
Maria Neves de Sousa, Ir. M. Simoni Ferreira
Freire e Ir. M. Zuleide Trindade Silva.
O encontro iniciou-se às 15h do dia 28/07.
08
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•
Um ser humano integrado tem harmonia nestas três dimensões: pensar, sentir,
agir;
•
O amor não é um sentimento, é um ato
de decisão;
•
Tudo que não pode ser escolhido deve
ser acolhido;
•
Não podemos ser felizes com o que eu
não temos ou não somos.
Após estes tópicos, que ajudaram a situar
o tema a ser trabalhado, com o canto “Amar
como Jesus amou” de Pe. Zezinho, foi encerrado o primeiro dia de encontro.
No segundo dia, 29/07, o encontro foi retomado no salão, às 8h 45min, com o canto do mantra “Deus é Amor, aleluia!”. O Pe.
Valentim iniciou a colocação convidando o
grupo a se manifestar sobre as ressonâncias

do dia anterior. Após breve partilha, inseriu na
abordagem do tema a questão da Síndrome
de Burnout: distúrbio psíquico de caráter depressivo que, nos dias de hoje, tem afetado
um grande número de religiosos (as) das diversas congregações religiosas.
A Síndrome de Burnout foi a questão trabalhada durante todo o dia. Conforme o Pe.
Valentim ia discorrendo sobre o assunto, as
Irmãs fizeram suas interferências, contribuindo com partilhas e enriquecendo o conteúdo
que estava sendo trabalhado.
Tendo sido observados os intervalos de
lanche e almoço, o encontro foi encerrado às
17h com um momento de avaliação, agradecimento ao assessor e sessão de fotografias.
Ir. M. Simoni Ferreira Freire
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Retiro FDZ 2016
No dia 21/07, no Instituto Nossa Senhora do Rogate, iniciou-se o Retiro FDZ Anual. Participando cerca de vinte Filhas do Divino Zelo, orientadas pelo Frei Luiz Augusto, Agostiniano. Com a
temática “Misericórdia e Humanização”, nossas coirmãs tiveram umm tempo de graça, deixando-se guiar pela ação do Espírito, no propósito de experimentar o Amor de Nosso Senhor e assim
derramar-se em Amor sobre a Messe! Deus seja louvado pelas experiências que aconteceram
nesses dias!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Visita da Coordenação Paroquial Juvenil

A coordenação Paroquial
Juvenil, juntamente com a
assessora do grupo, Irmã
Magna FDZ, estiveram no
dia 10 de julho, na comunidade de Xamequelengue
para uma visita pastoral à juventude daquela comunidade. Após a missa presidida

pelo nosso pároco, Pe. Lucas Segunda, nos reunimos
com os jovens para traçar
alguns assuntos de interesse para a organização paroquial juvenil; falamos sobre
a coordenação local e foi
decidido: os coordenadores
daquela localidade, as ati-
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vidades juvenis que devem
ser realizadas e também o
evangelizar nas casas como
modo de atrair mais jovens
para a Igreja, que no momento está vivendo uma ausência grande de jovens que
queiram assumir a evangelização em nossas comunidades. Irmã Magna fez a
oração inicial e uma dinâmica de motivação; também
explicou a importância de
cada membro em um grupo de coordenação. Após
conversarmos e chegarmos
a algumas conclusões, encerramos com a oração e foi
nos oferecido um “copo de
água” expressão daqui, ou
seja, um delicioso almoço,
fuge e galinha, alimento típico das comunidades.
Ir. M. Magna Luiza
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1ª Assembleia Paroquial
Nossa paróquia, De La Salette, nos dias
18 e 19 de junho, estava em estado de muita graça, pois aconteceu pela primeira vez a
assembleia paroquial, com o tema: “Tornar a
Paróquia centro de Evangelização”, que é
a proposta de tema do triênio diocesano. Irmã
Amélia FDZ, foi a assessora e expos com muita clareza e praticidade o tema, levando a assembleia a propor sugestões concretas sobre
nosso evangelizar, ou melhor, como adquirir
novas metas no processo de evangelização
na nossa paróquia e comunidades. Estive-

ram presentes os cinco centros pertencentes
a sede: Muxinda, Munha Ngando, Xamequelengue, Xinge e Xamuteba. A Assembleia foi
muito rica e participativa, sendo encerrada
com a missa Dominical, presidida pelo pároco, Pe. Lucas Segunda e o concelebrada pelo
vigário, Pe. Isaac Adriando Cassinda. No final um gostoso almoço de confraternização e
despedida. Certamente cada delegado voltou
com esperança e força para continuar a evangelização em sua comunidade.
Ir. M. Magna Luiza
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Encontro com a Liga Missionária
Aconteceu na comunidade do Sagrado Coração de Jesus em Muxinda, que pertence a paróquia N. Senhora de La Salette, o encontro de formação com os jovens da Liga Missionária. Irmã
Magna é responsável pelo grupo; todo mês faz formação e no mês de junho trabalhou com o tema
“Maria em algumas passagens bíblicas”. A participação foi rica e recíproca, tendo como encerramento a oração pelas vocações, com vistas que o grupo tenha a espiritualidade de rezar pelo
surgimento e fortificação dos missionários.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
ONG Amigo Bicho Visita Turma do 4° Ano
Durante uma atividade da aula de Ciências os estudantes do
4° ano foram motivados
a pesquisar sobre o trabalho de Organizações
Não
Governamentais
(ONG’s) e projetos voltados para a educação
ambiental realizados em
Içara e região.
A professora Edlaine
Goulart motivou os estudantes a conversarem
e conhecerem um pouco mais do trabalho da
ONG Amigo Bicho que atua em Içara.

Na tarde desta quarta-feira, 6, a turma recebeu a visita dos representantes da ONG, o
estudante de veterinária
Gabriel Zilli e a veterinária Mariah de Freitas
Marques. Eles falaram
sobre as diversas atividades da equipe de voluntários e orientaram
as crianças sobre como
atuarem no dia a dia em defesa dos animais e
do meio ambiente.
Taise Forgiarini

Educação Infantil Realiza Campanha Solidária
A campanha solidária promovida
pela Educação Infantil do Colégio Cristo Rei já destinou as primeiras arrecadações para famílias carentes. Nesta
semana parte das roupas e mantimentos arrecadados foram entregues. Segundo a coordenadora Aline Freitas
esta é uma excelente oportunidade de
ensinar para as crianças a importância
de ajudar o próximo. “O espírito de solidariedade envolve os alunos e suas
famílias. Eles se sentem felizes em colaborar”, destaca.
A arrecadação segue até a próxima
sexta-feira, 15. Podem ser doados agasalhos, cobertores, alimentos e mantimentos em geral.
Taise Forgiarini
Assessoria de Comunicação
13
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Abertura do 20° Jesccrei e Jesccrinho
A noite desta segunda-feira, 11, foi especial para os estudantes do Colégio Cristo Rei.
O Centro Esportivo Cultural Cristo Rei recebeu as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 e 2, para a abertura da
20° edição do Jesccrei e Jesccrinho. Todas
as turmas entraram com suas delegações e

foram acolhidas pelo público presente. Colaboradores, familiares e amigos prestigiaram o
momento.
Os jogos escolares do CCR acontecem durante toda a semana com diversas modalidades esportivas.
Taise Forgiarini
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CCR Sedia Encontro de Religiosos do Núcleo Diocesano
O Colégio Cristo Rei recebeu cerca de 30 religiosos para o encontro da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) - Núcleo Criciúma.
Durante a manhã do dia 25 de junho os participantes foram convidados a meditar de forma
profunda sobre o Ano da Misericórdia. A responsável pela reflexão foi a irmã Filha do Divino Zelo,
Gislene Danielski. O encontro encerrou com um almoço de confraternização no refeitório do CCR.
Taise Forgiarini - Assessoria de Comunicação

Alunos do Colégio Cristo Rei Graduaram-se no Taekwon-do
A oficina de Taekwon-do do Colégio Cristo
Rei realizou na última semana a graduação
de seus alunos. Após quatro meses de treino
e a conclusão do conteúdo de sua faixa, os
atletas alcançaram uma nova graduação.
A oficina já está em seu terceiro ano e é
comandada pelo professor Rafael Gustavo da
Costa Pedo.
O Taekwon-do é uma arte marcial de auto
defesa e é ensinado dentro do sistema Edu-

car. Ele visa complementar a educação de
crianças e jovens, desenvolvendo habilidades
físicas juntamente com valores como respeito, disciplina, auto controle, auto estima, etc.
A oficina tem matrículas abertas durante
todo o ano e as aulas acontecem nas terças-feiras, das 17h15min às 18h15min.
Contato com o professor pelo fone (48)
9697-2292 (WhatsApp).
Taise Forgiarini - Assessoria de Comunicação
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Formação com Educadores
Professores recebem formação Na manhã
de sábado, 2, professores e colaboradores do
Colégio Cristo Rei tiveram um momento especial de formação com a irmã Gislene Danielski, do Centro de Estudos da Província Nossa
Senhora do Rogate, do Rio de Janeiro. Ela
abordou assuntos relacionados ao autoconhecimento e sugeriu dinâmicas voltadas aos
desafios da vida cotidiana pessoal e profissional. “Todos precisamos de tempos em tempos

repensar nossas atitudes e valores. Somente
com um olhar crítico sobre nós mesmos poderemos aprimorar nossos dons e cumprir
bem nossa missão no mundo”, disse. Um dos
objetivos do encontro foi preparar assessores
para o trabalho com os jovens. “Nesse processo faz-se necessário que os assessores
trabalhem a si próprios para estarem melhor
preparados para o trabalho de acompanhamento da juventude”, completou.

16
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/MG

a
Lajinh

1º de Julho
Nossa espera não foi de dois anos, mas de grande expectativa. As irmãs fizeram adoração
e celebração em nossa capela e também as crianças, educadores e funcionários estiveram em
louvor na capelinha da Obra. Foram momentos gratificantes de agradecimentos e súplicas ao
Senhor da Messe e que atraíram bênçãos e renovaram nosso amor à eucaristia e a fé na infinita
Misericórdia do Pai.
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Cinco de Julho
Iniciamos nosso dia rendendo graças ao
Deus da Vida pelo nascimento deste glorioso santo, pela fundação das duas Congregações e a expansão de suas obras pelo
mundo inteiro, fazendo o Reino acontecer,
proclamando o Evangelho através de seus
filhos e filhas. Nossas crianças cantaram
o tradicional “HÁ CINCO DE JULHO...” e
relembramos a história dos primórdios até
nossa geração. Comemoramos no lanche
com chocolate quente, pipoca, pirulito e
muito mais...

Parabéns Santo Aníbal!
Seu espírito continua vivo entre nós.
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Salve Todos os Santos Juninos
A Festa que homenageia
Santo Antônio, São João e
São Pedro, aconteceu no
arraia da Praça Adalmário
dos Santos, no dia 02/07,
apresentada pelas crianças
da Obra Social São Judas
Tadeu, através de danças
que arrancaram aplausos do
público.
Mais uma vez contamos
com as parcerias do Sicoob,
Coocafé e Coopcel que se fi-

zeram presentes, apoiando-nos e dando suporte à este
evento.
O Show do Leo abrilhantou e enalteceu a festa com
àquele forró, atraindo o povo
para se divertir e degustar os
quitutes das barraquinhas.
Gratidão aos colaboradores, aos que compraram
rifas e a todos que de uma
forma ou de outra vibraram
pelo êxito de uma renda que

será aplicada na manutenção e reforma da quadra esportiva.
O resultado foi positivo e
rendemos louvores a Deus
por sua infinita providência.
Esta contagiante alegria
se prolongou até a quadra
do projeto onde fizemos
uma pescaria com sorteio de
prêmios, brincadeira e saboreamos àquele canecão.
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Ele Está no Meio de Nós!
O dia 1º de julho de 2016 foi muito importante para nós Filhas do Divino Zelo, idosos e para as
pessoas que aqui puderam passar um tempo com Jesus. Desde manhã ficamos em adoração.
Os associados da União de Oração pelas Vocações (UOV) também passaram um momento em
adoração a Jesus Sacramentado. Foi um dia agradável e, para encerrar, junto com os idosos
realizamos a Celebração vinda do Instituto, que fortaleceu-nos em nossa espiritualidade, revigorando-nos, e dando-nos mais ânimo na caminhada.
Ir. M. Zuleide Trindade Silva
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Visitas Alegres
A nossa casa sempre recebe visitas! Dia
7 de julho, às 13:h00, recebemos as crianças
junto com as Professoras e Coordenação do
Colégio Sagrado Coração. Nossos visitantes
fizeram uma apresentação para os idosos
e ficaram um tempo conversando com eles.

Percebemos como é gratificante a presença
das crianças, pois resgata muitas memórias
que nem os próprios idosos imaginam que
as crianças tem curiosidade de saber e, por
outro lado, contribui para educação e crescimento das mesmas.
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Abrigo dos Idosos: 64 anos
Há 64 anos as Filhas do
Divino Zelo se dedicam à
missão na Casa São Vicente de Paulo (Abrigo dos Idosos), na cidade de Valença.
No dia 1º de julho de 2016,
às 20h, no Clube dos Coroados, foram homenageadas
as personalidades que dedi-

caram e dedicam seu tempo
em prol das melhorias das
condições do Município, e as
Irmãs M. Angélica Santana e
M. Ruth Giusti, representando o Instituto nesse evento,
receberam a Medalha Marquês de Valença. Para todas
nós a homenagem foi motivo

de alegria por sabermos que
a nossa missão é reconhecida por Deus e por pessoas
que ainda dão importância
ao trabalho em prol dos mais
necessitados. Agradeçamos
a Santo Aníbal Maria, nosso
Fundador, que nos deixou
tão grande exemplo.
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Unção dos Enfermos
Na terça-feira, dia 5 de Julho, foi celebrado
com os idosos o Sacramento da Unção dos Enfermos. A celebração foi presidida pelo Padre
Juvenal, da Paróquia Santa Rosa. É importante
para os idosos receber esse Sacramento, pois é
a Graça confortante de Deus acolhendo-os em
suas fragilidades e limites. Pedimos ao Senhor
que os conforte diante dos seus sofrimentos.
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Primeiro de Julho: Dia Eucarístico

Nossos alunos participaram da Adoração Eucarística. Agradecendo a Jesus por tudo e pedindo
graças.

21
Festa Junina
Animação, alegria, danças e muita comida típica para festejar nossos santos Juninos. Uma verdadeira festa de família e
em família.

Trabalhinho do Pré II
A Turminha do Pré II, com grande
alegria passeou pela escola, mostrando a Obra de arte que realizou
em sala de aula.
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Olimpíadas Rio 2016
A professora de Educação Física promoveu atividades de competição olímpica com os alunos.
Tivemos direito até a Taça Olímpica.

Visita à Irmã Evangelina
No mês de julho, antes de começar o recesso escolar, esse ano excepcionalmente transferido
para agosto, devido as Olimpíadas, os alunos da escola com suas respectivas professoras foram
fazer uma carinhosa visita, à ilustre Ir. Evangelina, que se recupera, após cair e deslocar o braço.
Sua emoção foi imensa e sua felicidade transbordante. Ela como o Santo Aníbal, pode dizer: Eu
amo as minhas crianças!
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Dia de Santo Aníbal Maria
Com grande alegria celebramos o dia do patrono de nossa escola. Foi um dia cheio de alegria,
com direito a teatro. Nossas crianças estavam radiantes por poder celebrar Santo Aníbal Maria.
Como é bom ver nossos pequenos se envolvendo e esforçando-se para fazer as apresentações. Que Santo Aníbal continue abençoando cada uma dessas crianças e suas famílias.
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Encerrando o 1° Semestre
Com a graça de Deus conseguimos vivenciar o primeiro semestre letivo e no dia 15 de
julho de 2016 fizemos uma confraternização de
encerramente com o turno vespertino. Foi um
momento gostoso de partilha entre as turmas.

Estamos gratas/os a Deus por tudo que
realizamos nesse semestre e pedimos força,
coragem e garra para iniciar o próximo, fazendo tudo aquilo que tiver ao nosso alcance
para o bem de nossas crianças.
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Festa Junina
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Retiro Inaciano
De 12 a 21/07, as Irmãs Cecilia, Gislene e Simoni, fizeram seu retiro anual, em Indaiatuba-SP.
Foi um tempo de graça, de encontro com o Senhor! As Irmãs agradecem a Deus e a Província por
essa oportunidade de revigoramento espiritual!
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Crisma na Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração
No dia 09 de julho, mais
de cem jovens da paróquia
Nossa Senhora do Sagrado
Coração, receberam o sacramento da Crisma.
Foi um momento especial de encontro com o Senhor que, em sua bondade
e misericórdia, acolhe a
confirmação de cada jovem

na busca da santidade pelo
seguimento de seus passos.
Irmã Gislene, ao longo da
preparação desses jovens,
teve a oportunidade de assessorar os catequistas e
em vários momentos estar
diretamente com os crismandos, trabalhando temas
formativos e retiros espiritu-

26

ais. Bendizemos a Deus por
esses jovens que se dispõe
a continuar no Caminho de
Jesus Cristo.
Parabéns aos catequistas que com tanto carinho
se empenham na evangelização das juventudes de
nossa paróquia!

Missão Vocacional no Demboski/SC
Entre os dias 26/06 a 02/07, por ocasião da
Ordenação Presbiteral de Daniel Zilli Da Rolt,
a paróquia São Donato, de Içara/SC, promoveu uma semana vocacional na cidade. Irmã
Gislene teve a oportunidade de participar de
toda essa semana, dando especial atenção

à comunidade Nossa Senhora Aparecida, no
Demboski. Foi um tempo de graça! “Um agradecimento especial à Família do Antônio e da
Dete que com tanto carinho nos acolheu; e a
Vone e o Beto que nos acompanharam durante toda a missão!”
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