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EDITORIAL

Queridas Irmãs,
Com alegria e gratidão
celebramos o findar deste
primeiro semestre.
Depois de seis meses de
intenso trabalho, sentimos a
necessidade de parar para
descansar um pouco, para
avaliar o que foi planejado e
o trabalho realizado.
De fato, necessitamos
parar, pois não somos máquinas. “Criamos a época da
velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro
dela. A máquina, que produz
abundância, tem-nos deixado em penúria. Mais do que
de máquinas, precisamos de
humanidade. Mais do que
de inteligência, precisamos
de afeição e doçura. Sem
essas virtudes, a vida será
de violência e tudo será perdido”. (Charles Chaplin).
É necessário criar momentos para reabastecer
nossas energias e essas
energias se encontram na
fonte da Vida-Cristo. Jesus
se preocupa conosco assim
como preocupou-se com os
seus apóstolos. Sua preocupação se concretizou numa

ação-convite: “Vinde comigo para um lugar isolado e
descansai um pouco”. (Mc
6,30).
Somos convidadas não
somente a descansar, mas
também a intensificar a nossa vida de oração e a nossa vivência espiritual e comunitária. Nos nossos dias,
deixamo-nos absorver pela
correria, agitação e trabalhos que consomem todas
as nossas forças.
A nossa vida precisa ser
revigorada, construída e isso
se dá na presença de Deus,
no encontro diário pela oração assídua, pela busca e
vivência da Eucaristia e em
cada situação no decorrer
da nossa vida. É indispensável que busquemos constantemente manter-nos na
presença do Senhor. É esta
busca que mantém viva a
chama da nossa vocação e
do nosso compromisso com
Deus. Para isso, se requer
também momentos fortes de
silêncio e recolhimento, que
possibilitam a intimidade
com Deus.
Segundo o Papa Francisco: “Trabalhar significa
prolongar a obra de Deus na
história, e nela contribuir de
maneira pessoal, útil e criativa. O trabalho não pode
ser uma mera engrenagem
no mecanismo perverso
que tritura recursos para obter mais e mais lucros; não
pode, portanto, ser prorrogado ou reduzido em função

do ganho de uns poucos e
de formas produtivas que
sacrificam valores, relações
e princípios”.
Irmãs, busquemos imitar
a Deus quer trabalhando,
quer descansando. Os dois
são necessários para o nosso bem-estar e realização
pessoal. Devemos manter o
sadio equilíbrio no empenho
da nossa missão e na busca
para o nosso descanso.
Peçamos a Virgem Maria
nossa Mãe, a intercessora
nas Bodas de Caná, que
nos ensine a viver o equilíbrio dinâmico entre trabalho,
descanso e oração.
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Papa Francisco
ANGELUS - 16/07/2017
Amados irmãos e irmãs,
bom dia!
Jesus, quando falava,
usava uma linguagem simples e servia-se também de
imagens, que eram exemplos tirados da vida diária,
a fim de poder ser compreendido facilmente por todos.
Por isso gostavam de o ouvir
e apreciavam a sua mensagem que ia diretamente ao
coração; e não era aquela
linguagem difícil de compreender, a que usavam os
doutores da Lei da época,
que não se entendia bem,
era rígida e afastava o povo.
E com esta linguagem Jesus
fazia compreender o mistério do Reino de Deus; não
era uma teologia complicada. E o Evangelho de hoje
dá-nos um exemplo: a parábola do semeador (cf. Mt 13,
1-23).
O semeador é Jesus.
Observamos que, com esta
imagem, Ele se apresenta
como alguém que não se
impõe, mas se propõe; não
nos atrai conquistando-nos,
mas doando-se: lança a
semente. Ele espalha com
paciência e generosidade a
sua Palavra, que não é uma
gaiola nem uma armadilha,
mas uma semente que pode
dar fruto. E como pode dar
fruto? Se a acolhermos.
Por isso, a parábola diz
respeito sobretudo a nós:

com efeito, ela fala mais do
terreno que do semeador.
Jesus faz, por assim dizer,
uma «radiografia espiritual» do nosso coração, que
é o terreno sobre o qual a
semente da Palavra cai. O
nosso coração, como um
terreno, pode ser bom e então a Palavra dá fruto — e
muito — mas pode também
ser duro, impermeável. Isto
acontece quando ouvimos a
Palavra, mas ela escorrega,
precisamente como numa
estrada: não entra.
Entre o terreno bom e a
estrada, o asfalto — se lançarmos uma semente na
«calçada», nada cresce —
há contudo dois terrenos intermédios que, de maneiras
diversas, podemos ter em
nós. O primeiro, diz Jesus, é
o pedregoso. Tentemos imaginar: um terreno pedregoso
é um terreno «onde não há
muita terra» (cf. v. 5), e portanto a semente germina,
mas não consegue ganhar
raízes profundas. É assim

o coração superficial, que
acolhe o Senhor, quer rezar,
amar e testemunhar, mas
não persevera, cansa-se e
não cresce. É um coração
sem consistência, no qual as
pedrinhas da preguiça prevalecem sobre a terra boa,
onde o amor é inconstante e
passageiro. Mas quem acolhe o Senhor só quando lhe
apetece, não dá fruto.
Depois, há o último terreno, aquele espinhoso, cheio
de sarças que sufocam as
plantas boas. O que representam estas sarças? «A
preocupação do mundo e a
sedução da riqueza» (v. 22),
assim diz Jesus, explicitamente. As sarças são os vícios que estão em contraste
com Deus, que sufocam a
sua presença: antes de tudo
os ídolos da riqueza mundana, viver avidamente, para
si mesmos, pelo ter e pelo
poder. Se cultivarmos estas
sarças, sufocamos o crescimento de Deus em nós.
Cada um pode reconhecer
as suas sarças pequenas ou
grandes, os vícios que habitam no seu coração, aqueles arbustos mais ou menos
radicados que não agradam
a Deus e impedem que se
tenha o coração limpo. É necessário arrancá-los, senão
a Palavra não dará fruto, a
semente não crescerá.
Queridos irmãos e irmãs,
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Jesus convida-nos hoje a
olhar para dentro de nós: a
agradecer pelo nosso terreno bom e a trabalhar nos terrenos que ainda o não são.
Perguntemo-nos se o nosso
coração está aberto para
acolher com fé a semente
da Palavra de Deus. Questionemo-nos se os nossos
pedregulhos da preguiça
ainda são muitos e grandes;
encontremos e chamemos

pelo nome as sarças dos
vícios. Encontremos a coragem para limpar o terreno,
uma boa limpeza do nosso
coração, levando ao Senhor
na Confissão e na oração
as nossas pedrinhas e as
nossas sarças. Fazendo
assim, Jesus, o bom samaritano, será feliz de realizar
mais um trabalho: purificar
o nosso coração, tirando as
pedras e os espinhos que

sufocam a Palavra.
A Mãe de Deus, que hoje
recordamos com o título de
Bem-Aventurada Virgem do
monte Carmelo, insuperável
no acolhimento da Palavra
de Deus e em pô-la em prática (cf. Lc 8, 21), nos ajude
a purificar o coração e vos
mantenha na presença do
Senhor.
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Governo Provincial
Retiro Anual – A Humanização em Santo Aníbal Maria
Foram realizados, no período de 11 a 18/07 e de 23 a 30/07, os dois retiros oferecidos pela
Província no ano de 2017. Os assessores foram os nossos coirmãos, Padre Geraldo Tadeu Furtado-rcj e Padre Angelo Mezzari-rcj, que, conforme a proposta do VII Capítulo Provincial, discorreram sobre o tema: “A Humanização em Santo Aníbal Maria”. Participaram do retiro 16 (dezesseis)
Irmãs, no primeiro grupo. No segundo, as participantes foram 18 (dezoito).
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Testemunho – Irmã M. Rosangela Piazzolla
Eu era aspirante em
17 anos, quando Irmã Roparte da Comunidade e se
passava por uma crise vova dicidida a voltar para a
com ela para comunicar
disse: “Antes de você ir, veCapela, diante do SSmo, e
meia hora, em silêncio. Deisso durante uma semana,
mília”. Foi uma experiência
munho de simplicidade, fé
uma jovem apaixonada por
mim seu olhar e marcou
partir daí, ela me acompamais de 40 anos. Constanlia, te peço, Não deixa pastempo perto do Pai”. Quana Angola como missionária,
“Eu vou ser tua companheimente com a oração, mas,
do meu entardecer. Mas…
um contemplativo da Palaplativo do povo. Seja como
para falar do povo ao Pai,
povo do Pai. A missão, a
aos irmãos, Corpo Místico
o que resta no final da vida
O que dizer desta muxonada por Deus e pela
canto preferido:

Saudades!
Gratidão!
Deus seja
louvado por
sua Vida!

Três Rios/RJ, com idade de
sângela chegou para fazer
tornou nossa Mestra. Eu
cacional muito forte e estafamília. Então, fui conversar
a minha decisão. Ela me
nha comigo”. E me levou na
lá ficamos ajoelhadas por
pois me disse: “Faremos
depois você pode ir para fainesplicavel! O seu testee de oração, me tornaram
Jesus, que pousou sobre
minha vida para sempre. A
nhou espiritualmente por
temente ela me dizia: “Amésar um dia sem dedicar um
do lhe comuniquei que iria
ela me escreveu muito feliz.
ra de caminhada, não socom todo meu ser, na oferta
Lembra que o Missionário é
vra e também um contemMoisés que sobe ao monte
depois desce para falar ao
evangelização a doação
Universal de Cristo passa,
é a busca do Amor do Pai”.
lher consagrada, tão apaihumanidade? Cantar seu

Bendita é você, mulher, que ofereceu a Deus a vida;
Bendita por ser do Pai, bendita por ser do povo;
Bendita por ser mulher e gerar Deus nos corações;
Bendita é você mulher, que olha o povo como Deus olha;
Bendito seja seu canto, bendito seu caminhar;
Bendita é você mulher por dar a vida sem ter medo;
Bendita sua coragem, bendito seu sofrimento;
Bendita sua presença que continua sendo força viva no meio do povo.
Que o teu testemunho de vida possa manter viva a chama do amor de Deus em nossos corações e nos faça amar os pequeninos, os pobres e os idosos com a ternura, o zelo e a intensidade
com que amaste. Também pede ao Pai que nos dê a simplicidade e a capacidade de viver só com
o necessário!
Irmã M. Amélia Castagnetti
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Jornada Nacional 2017 - Integra Confessionais
A Escola Artesanato
Nossa Senhora Aparecida,
ANSA, com representação
de todos os Seguimentos,
Equipe Pedagógica e Funcionários de Serviços Gerais, participaram no dia 1º
de julho, no Colégio Nossa
Senhora da Misericórdia,
Andaraí/RJ, do evento promovido pela FTD / Jornada
Nacional 2017 - INTEGRA

CONFESSIONAIS - Chave
da excelência na Educação
Católica - "Eu te darei as
chaves dos céus" (Mt 16,19).
Os temas abordados foram: Currículo por competências, Habilidades e Valores, assessorando Sérgio
Mendes e como 2ª reflexão:
Processo Ensino-Aprendizagem: Espiritualidade e Performance, assessor, Ailton

de Melo.
Foi uma experiência positiva, de integração realmente. Foi bacana a receptividade de nossa Equipe ANSA,
a proposta feita e entusiasta
na sede de ensino aprendizagem, não só para sala de
aula, mas para a vida. Podemos dizer juntos que valeu a
pena e queremos bis!!!
Ir. Érica Bitencourt P.

9

Primeiro de Julho

Vinde a mim, todos vós que
estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.”
(Mt 11,28)
Santo Aníbal percebeu a
necessidade que as pessoas daquele lugarejo tinham
em saborear a grandeza da
misericórdia de Deus. Por
isso, ele mesmo cultivou no
coração daqueles pobres de
Avinhão o ardente desejo de
ter Jesus Sacramentado em
seu meio, para que pudessem recorrer a Ele buscando
refúgio para as suas aflições
e anseios. E hoje, Santo Aníbal continua renovando, no
coração de cada pessoa, a
alegria e a gratidão a Jesus

pela sua Presença Eucarística entre nós.
O dia 1° de Julho foi relembrado com muito entusiasmo, na comunidade
Nossa Senhora Aparecida,
Valença/RJ, memória da
chegada de Jesus Eucarístico em Avinhão.
Alguns membros do Grupo da UOV (União de Oração pelas Vocações) marcaram presença fervorosa no
início da adoração. Às 11h
teve uma linda Celebração
Eucarística, presidida por
Dom Elias Manning, bispo
emérito da Diocese de Valença/RJ. Jesus ficou exposto durante o dia todo. Várias
pessoas vieram para estar

aos pés de Jesus e adorá-lo. E ali, eles abriram os corações para Jesus. Alguns,
envolvidos pela graça de
estar diante do “Divino Mestre”, partilharam em forma
de prece e louvor as suas dificuldades, desejos, alegrias
e libertações.
Agradeçamos a Jesus
pela presença constante
em nossa vida, e na vida
de nossos irmãos e irmãs.
E pedimos ao Espírito Santo para que toque o coração
daqueles que ainda não experimentaram essa união
profunda com o Coração
Eucarístico de Jesus.
Alexandra Fernanda S. F.
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Celebrar o Dia Primeiro de Julho
A beleza e magnitude dessa data a cada
ano vem tomando dimensões diferentes à
medida que nos conscientizamos junto à comunidade escolar e familiares que Jesus é o
centro desse momento.
Cada turma revive com sua professora e
familiares a história desse dia, importância
para aquela época e também para os dias de
hoje. Fortificar e manter viva a fé e a esperança de um povo por dias melhores.
Cada vez mais somos convidados a refletir juntos aos nossos alunos e comunidade
sobre o exemplo de vida e dedicação de San-

to Aníbal, em sua persistência e crença para
que pudesse naquele dia primeiro de julho de
1886 ficar consagrado na história o ato que
nos convoca a colocar Jesus no centro de
nossas vidas.
Que a exemplo de Jesus possamos olhar
o mundo com benevolência, com esperança
e com condições de fazer o que nos cabe a
cada instante. Seja por uma criança, um idoso e um doente. Que a caridade e o zelo nos
movam em direção aos que precisam de um
afago, de um olhar.
Andréia Moreira
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Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

1° de Julho: Jesus Cristo se Faz Companheiro no Nosso Caminho
"Esta festividade é de primeira ordem em toda a nossa Pia Obra dos interesses do Coração de
Jesus. É um tributo anual de amor e de fé que toda a Obra, em cada um de seus membros e em
todas as coisas, oferece ao adorável nosso Sumo Bem Jesus Sacramentado."
Santo Aníbal Maria
O 1° de julho da Comunidade Nossa Senhora do Divino Zelo foi muito bonito. Pela manhã fizemos adoração em casa e a tarde fomos para a Paróquia Divino Espírito Santo para dar continuidade ao nosso dia de ação de graças junto com os nossos Coirmãos Rogacionistas, os membros da
União de Oração pelas Vocações, as Famílias Rog e as Missiónarias Rogacionistas. Encerramos
o dia as 19 horas com a santa missa.
Ir. M. Arcilene Rosa, fdz.
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Três Rio

/ RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encerramento da Educação Infantil
No dia 13 de julho, as professoras da Educação Infantil do Colégio Santo Antônio, presentearam seus alunos com um belo e divertido teatro! Abordaram o tema da Campanha da Fraternidade
2017 e de forma lúdica ajudaram nossas crianças a desenvolver maior carinho e cuidado com a
criação! Parabéns a toda a equipe!
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Dia do Pijama
No dia 10 de julho, os jovens estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Santo Antônio, animaram a escola com o “Dia do Pijama”. Vieram assim caracterizados manifestando sua
espontaneidade e seu entusiasmo pelo recesso escolar que se aproximava. Merecido descanso
aos jovens que com tanto empenho se preparam neste ano de vestibulares!

CSA e Comunidade Local
Nos dias 15 e 16/07, o CSA teve a alegria de sediar o amistoso entre a Escolinha do Santos e
a Escolinha de Futsal do CAER. O encontro foi uma bela confraternização entre as equipes que
jogaram e se divertiram muito. A Família CSA fica feliz em contribuir com esse momento tão importante na vida das crianças de ambas as cidades.
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O Maternal e as Cores
Tia Luzia, encerrou o primeiro semestre letivo do Maternal II do Colégio Santo Antônio, com
muita alegria e diversão. Desenvolveu com os pequenos diversas atividades para trabalhar a temática das cores. Com brincadeiras e muito afeto nossos pequenos vão desenvolvendo as bases
de seu futuro! Parabéns a todos!

Espiritualidade e Humanização
No dia 14 de julho, os educadores do Colégio Cristo Rei, reuniram-se para refletir um pouco
sobre a temática “Espiritualidade e Humanização”, orientados por Irmã Gislene, fdz. Foi uma oportunidade rica para a partilha e escuta, o que traz a possibilidade de crescimento para todos. Que
Nosso Senhor nos conduza nesse caminho de, por intercessão de Maria Santíssima, o termos
gerado em nossa vida!

Visita ao Abrigo de Idosos
No dia 14 de julho, as professoras Karina e Adriana, juntamente com todos os seus
alunos, realizaram um singelo
gesto de solidariedade para
com os idosos do Abrigo de
Três Rios! Foi uma visita festiva, onde gerações tão diferentes se encontraram para ce-

lebrar a vida e compartilhar a
alegria de viver. Nossas crianças levaram um pouco de sua
alegria e receberam muito da
experiência daqueles idosos!
Que possamos crescer nesse processo de humanização!
Parabéns às professoras por
essa iniciativa!

15

Tempo de Passear!
Objetivando complementar, de forma lúdica, os estudos da sala de aula, nossos
alunos do 1º ao 5º ano do
Ensino fundamental realizaram uma visita (educativa) à
cidade de Petrópolis.
As turmas do 1º ao 3º ano
visitaram o Museu Casa de
Santos Dumont e o Museu
de Cera com o objetivo de
vivenciarem o mundo das
invenções e ampliarem sua
cultura geral a partir das per-

sonalidades que compõem o
Museu de Cera.
Às turmas do 5º ano foi
oportunizado a visitação ao
Palácio do Rio Negro, dedicado à memória da República em terras imperiais.
Seguidamente visitaram o
Museu da FEB (Força Expedicionária Brasileira), onde
tiveram acesso à exposição
do acervo dos “pracinhas”
petropolitanos que lutaram
na Itália durante a 2ª Guer-

ra Mundial. Encerramos as
atividades educativas do dia
com a tradicional visita ao
Museu Imperial, onde, através de um serviço de guia,
os alunos consolidaram o
que lhes foi ensinado sobre
o Império.
Ao término do passeio,
fomos brindados com um
delicioso lanche em uma
rede de “fast food” regado a
muita alegria e animação!
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Primeiro de Julho no CSA
O dia Primeiro de Julho
foi celebrado com muito empenho e devoção no Colégio
Santo Antônio.
A data foi celebrada no
dia 29/06 e oportunizou um
dia inteiro de Adoração Eucarística junto a todos os
alunos e educadores do
Colégio. Na ocasião fez-se
memória do Coração Imaculado de Maria Santíssima,

aquela que primeiro adorou
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Cada aluno recebeu uma
medalhinha abençoada de
Nossa Senhora das Graças,
como sinal de sua maternal
proteção e condução ao Coração Santíssimo de Jesus!
No turno da manhã, a
professora Carminha juntamente aos alunos dos oitavos anos, enfeitaram o pátio

com belíssimos tapetes eucarísticos e marianos, conduzindo ainda uma singela
celebração junto a todos os
alunos, onde cada professor
foi convidado a partilhar o
pão com todos os presentes.
Foi verdadeiramente um
dia festivo para celebrar o
Senhor de nossas vidas!
Deus seja louvado por essa
graça!
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Três Ri

os / RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

“Projeto Picadeiro da Cidadania”
A Obra Social Madre Palmira Carlucci iniciou, no dia 20 de julho, o projeto Picadeiro
da Cidadania. Trata-se de oficinas de Arte Circense para crianças de seis a quinze anos.
Em 2013, um projeto semelhante a este foi
executado com nossas crianças em parceria
com o SESC. O resultado foi excelente. Nas
duas apresentações feitas, foi possível perceber o artista que está dentro de cada criança.
Agora, graças à Providência Divina e à parceria da empresa MRS, estamos novamente desenvolvendo as oficinas de Arte Circense com
o Projeto “Picadeiro da Cidadania”.

As oficinas se complementam em atividades de teatro, dança, malabares e acrobacia
com duas aulas semanais com cada atividade
nas terças e sextas-feiras e dois sábados por
mês, nos períodos da manhã e tarde.
A criançada manifesta alegria e prazer ao
chegar o momento das oficinas e interagem
muito bem! Agora, vamos esperar o resultado
do aprendizado em dezembro quando teremos um espetáculo com nossos artistas mirins.
Ir. M. Alzeni Borba - fdz
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