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EDITORIAL

Queridas Irmãs,
Junho é um mês muito
especial para nós, dedicado ao Sagrado Coração de
Jesus. Que bom poder celebrar neste ano da misericórdia a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, este
coração bondoso, onde se
fundamenta a nossa Espiritualidade. A nossa Constituição afirma que: “O Coração
de Cristo é a fonte e alimento
de nosso caminho espiritual,
como indica o Padre Fundador: “As Filhas do Divino
Zelo (...) têm uma finalidade
toda especial, isto é, penetrar no Santíssimo Lado de
Jesus, viver dentro do seu
Divino Coração, sentir-lhe
o amor, desposar todos os
seus interesses, compadecer-se de seus sofrimentos,
participar dos seus sacrifícios, consolar aquele Divino
Coração...” (n.8).
Neste contexto, somos
convidadas como Filhas do
Divino Zelo, nascidas do Coração de Jesus, a contemplar a sua bondade, ternura
e a imensa misericórdia para
conosco e para cada ser hu-

mano. Irmãs, alegremo-nos,
pois nascemos desse amor,
nascemos, do Coração de
Jesus. Esta realidade nos
aproxima de Deus, saber
que Ele tem um coração semelhante ao nosso, nos dá a
possibilidade de ter um coração semelhante ao dEle.
O Ícone que melhor exprime esta realidade, é a
figura do Bom Pastor: O
Pastor que, com amor, cuida do seu rebanho e dá a
vida por ele. No Coração de
Jesus cumpre-se a profecia
de Ezequiel 34,11-12: “Eu
mesmo vou procurar minhas
ovelhas, e tomar conta delas!” A nossa espiritualidade
e devoção ao Sagrado Coração de Jesus leva-nos a
contemplar o Cristo que nos
ensina a prática da compaixão, da misericórdia e da humanização.
Somos convidadas a
contemplar o amor, o zelo
e a ternura do Bom Pastor
que ama incondicionalmente
todos os homens e, de forma especial, os pobres, os
oprimidos, os mais necessitados. Dizer que Deus é o
“Bom Pastor” implica falar
de um Deus com um coração imenso, cheio de amor,
que em todos os momentos
está presente na nossa vida,
nos caminhos da nossa história.
Santo Aníbal Maria compreendeu bem o sentido
desse amor: “...as Irmãs desta Pia Obra de beneficência
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do Coração de Jesus, façam
tudo para a maior consolação do Sagrado Coração de
Jesus.” (AR, p. 516) E ainda:
“Para nos abrasarmos cada
vez mais no zelo pela glória
Divina e pela salvação das
almas, para compreender e
cumprir com exatidão nossa
missão sublime, as nossas
Constituições nos pedem
uma devoção particular ao
Sagrado Coração de Jesus...” (AR p. 514).
Deveríamos celebrar com
grande entusiasmo, alegria
e fervor o Sagrado Coração
de Jesus, pois nascemos
desse Coração zeloso, onde
estão encerrados todos os
tesouros de ternura, compaixão e misericórdia divinas para todos os homens
e mulheres do mundo inteiro. Deus em Jesus Cristo
se fez amor misericordioso! Se Ele nos amou e nos
ama tanto, poderíamos nos
perguntar: Como é o meu
amor por Jesus? É apenas
sentimento
passageiro,
momentâneo, esporádico,
interessado, inconstante?
Ou é um amor forte, duradouro demonstrado em
gestos, em obras, cheio de
misericórdia, compaixão?
O Beato, John Henry
Newman, nos ensina uma
linda oração que servirá
para esta ocasião: “Amado Senhor, ajudai-me a espalhar a vossa fragrância
por onde eu for. Inundai a
minha alma de espírito e
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vida. Penetrai e possui todo
o meu ser até o ponto que
toda minha vida só seja uma
emanação da vossa. Brilhai
através de mim, e morai em
mim de tal maneira que todas as almas que entrem
em contato comigo possam
sentir a vossa presença na
minha alma. Fazei que me
olhem e já não me vejam,
mas somente vós, ó Senhor.
Ficai comigo e então começarei a brilhar como brilhais

Vós; a brilhar para servir de
luz para os outros através de
mim. A luz, ó Senhor, irradiará toda de Vós; não de mim;
sereis Vós, quem iluminareis
os demais através de mim.
Permiti-me, pois, louvar-vos
da maneira que mais gostais, brilhando para os que
me circundam. Fazei que
pregue sem pregar, não com
palavras, mas com o meu
exemplo, pela força contagiosa, pela influência do que

faço, pela evidente plenitude
do amor que vos tem o meu
coração. Amém”.
Irmãs, peçamos todos os
dias ao Sagrado Coração:
“Jesus manso e humilde de
coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso”.

Circulares e Comunicados
CIRCULAR DO GOVERNO GERAL

Nº 67/2016
Assunto: Falecimento de Ir. M. Diodora Travaglianti e Ir. M. Bianca Cecilia de Palma
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COMUNICADO DO GOVERNO PROVINCIAL

Nº 02/16
Assunto: Próximos compromissos
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Papa Francisco
DO DISTANCIAMENTO À FESTA
Quarta-feira, 02 de junho de 2016
E agora passemos à primeira meditação. Dei-lhe o
título: «Do distanciamento à
festa». Se a misericórdia do
Evangelho é, como dissemos, um excesso de Deus,
um transbordamento inaudito, a primeira coisa a fazer é
ver onde o mundo de hoje,
e cada pessoa, mais precisa
de um excesso de amor assim. A primeira coisa é perguntarmo-nos qual é o recetáculo para tal misericórdia;
qual é o terreno deserto e
seco para tal transbordamento de água viva; quais
são as feridas para esse
óleo de bálsamo; qual é a
orfandade que tem necessidade deste desfazer-se em
carinhos e atenções; qual é
o distanciamento para uma
sede tão grande de abraço e
de encontro...
A parábola que vos proponho para esta meditação é a
do Pai misericordioso (cf. Lc
15, 11-31). Encontramo-nos
no âmbito do mistério do Pai.
E o coração diz-me para começar do momento em que
o filho pródigo está no meio
da pocilga, naquele inferno
do egoísmo que fez tudo o
que lhe apeteceu e, em vez
de ser livre, se encontra escravo. Fixa os porcos que
comem bolotas..., sente inveja e vem-lhe a saudade.
Saudade:
palavra-chave.
Saudade do pão recém-co-

zido que os assalariados de
sua casa, a casa de seu pai,
comem ao pequeno-almoço.
A saudade, a nostalgia é um
sentimento poderoso. Tem a
ver com a misericórdia, porque nos alarga a alma. Faz-nos lembrar o bem primeiro – a pátria donde saímos
– e acorda em nós a esperança de voltar. A nostalgia,
o nostos algos. Em tal horizonte amplo da saudade,
este jovem – diz o Evangelho – caiu em si e sentiu-se
miserável. E cada um de nós
pode procurar ou deixar-se
levar até àquele ponto em
que se sente mais miserável. Cada um de nós tem o
seu segredo de miséria dentro… É preciso pedir a graça
de o encontrar.
Não nos detenhamos
agora a descrever quão miserável era o seu estado,
mas passemos ao outro
momento em que, depois
de seu Pai o abraçar e beijar efusivamente, ele se vê
06

sujo mas vestido de festa.
Porque o pai não lhe disse:
«Vai! Toma um banho e depois volta». Não. Sujo e vestido de festa. Gira no dedo o
anel que o coloca a par do
seu pai. Tem sandálias novas nos pés. Está no meio
da festa, entre as pessoas.
Algo parecido com o que
sentimos nós, se já alguma
vez nos aconteceu confessar-nos antes da Missa e
imediatamente nos encontramos «revestidos» e no
meio duma cerimónia. É um
estado de dignidade envergonhada.
Dignidade envergonhada
Detenhamo-nos naquela «dignidade envergonhada» do filho pródigo e predileto. Se nos esforçarmos,
serenamente, por manter
o coração entre estes dois
extremos – a dignidade e a
vergonha –, sem descuidar
nenhum deles, talvez possamos sentir como bate o coração do nosso Pai. Era um
coração que batia ansioso,
quando todos os dias subia
ao terraço a olhar. E olhava
o quê? Se o filho tornava…
Mas, neste ponto, neste lugar onde há dignidade e
vergonha, podemos perceber como bate o coração do
nosso Pai. Podemos imaginar que a misericórdia jorra
n’Ele como sangue. Sai à
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nossa procura – nós, pecadores –, atrai-nos para Si,
purifica-nos e reenvia-nos,
renovados, a todas as periferias, para «misericordiar»
a todos. O seu sangue é o
Sangue de Cristo, sangue
da Nova e Eterna Aliança de
misericórdia, derramado por
nós e por todos em remissão
dos pecados. Contemplamos este sangue que entra
e sai do seu Coração, e do
coração do Pai. É o nosso
único tesouro, a única coisa
que temos para dar ao mundo: o sangue que purifica e
pacifica tudo e todos. O sangue do Senhor que perdoa
os pecados. O sangue que é
verdadeira bebida, que ressuscita e dá vida ao que está
morto por causa do pecado.
Na nossa oração, serena, que vai da vergonha à
dignidade e da dignidade à
vergonha – as duas juntas
–, pedimos a graça de sentir esta misericórdia como
constitutiva de toda a nossa
vida; a graça de sentir como
aquela pulsação do coração
do Pai se une com o bater
do nosso. Não basta sentir a
misericórdia de Deus como
um gesto que Ele realiza,
ocasionalmente, ao perdoar-nos um pecado grande,
para logo em seguida nos
arranjarmos sozinhos, autonomamente. Isto não basta.
Santo Inácio propõe uma
imagem que é própria da cavalaria do seu tempo, mas,
sendo a lealdade entre amigos um valor perene, pode
ajudar-nos. Diz ele que,
para sentir «confusão e vergonha» pelos nossos pecados (sem deixar de sentir a

misericórdia) podemos usar
um exemplo: imaginemos
que «um cavaleiro comparece diante do seu rei e de
toda a sua corte, cheio de
vergonha e confusão por
tê-lo ofendido muito, depois
de ter recebido dele inúmeros presentes e mercês»
(Exercícios espirituais, 74).
Imaginemos aquela cena.
Entretanto, seguindo a dinâmica do filho pródigo na festa, podemos imaginar este
cavaleiro como alguém que
o rei, em vez de o envergonhar diante de todos, inesperadamente pega na mão
dele e devolve-lhe a sua
dignidade. E vemos que não
só o convida para acompanhá-lo na sua batalha, mas
coloca-o à frente dos seus
companheiros. Com quanta
humildade e lealdade o servirá este cavaleiro daqui em
diante! Isto faz-me pensar
na última parte do capítulo
16 de Ezequiel.
Quer nos sintamos como
o filho pródigo festejado
quer como o cavaleiro desleal transformado em superior, o importante é que cada
um se situe nesta tensão fecunda em que nos coloca a
misericórdia do Senhor: não
só pecadores perdoados,
mas pecadores dignificados.
O Senhor não só nos limpa,
mas coroa-nos, dá-nos dignidade.
Simão Pedro oferece-nos
a imagem do ministério desta tensão salutar. O Senhor
educa-o e, gradualmente,
forma-o e exercita-o para
permanecer assim: Simão
e Pedro. O homem comum,
com as suas contradições e
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fraquezas, e o homem que é
Pedra, o que tem as chaves,
o que guia os outros. Quando André o leva a Cristo assim como está, vestido de
pescador, o Senhor dá-lhe
o nome de Pedra. Acabara apenas de elogiar a sua
confissão de fé, que vem do
Pai, e já o repreende duramente porque tentado a escutar a voz do espírito maligno quando diz a Jesus para
pôr de lado a cruz. Convidá-lo-á a caminhar sobre as
águas e deixá-lo-á começar
a afundar no seu próprio
medo, para de imediato lhe
estender a mão; logo que se
confessa pecador, dar-lhe-á
a missão de ser pescador
de homens; interrogá-lo-á
repetidamente sobre o seu
amor, fazendo-lhe sentir
pesar e vergonha pela sua
deslealdade e covardia, mas
também três vezes lhe confiará o pastoreio das suas
ovelhas. Sempre estes dois
polos… Temos, portanto, de
nos colocar neste espaço
onde convivem a nossa miséria mais vergonhosa e a
nossa dignidade mais alta.
Que sentimos quando as
pessoas nos beijam a mão
e olhamos a nossa miséria
mais íntima e somos honrados pelo Povo de Deus?
Temos aqui outra situação
para entender isto. Sempre
o contraste. Devemos situar-nos aqui, no espaço onde
convivem a nossa miséria
mais vergonhosa e a nossa
dignidade mais alta. O mesmo espaço. Sujos, impuros,
mesquinhos, vaidosos – é
um pecado de padres, a
vaidade –, egoístas e, ao
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mesmo tempo, com os pés
lavados, chamados e escolhidos, ocupados na distribuição dos seus pães multiplicados, abençoados pelo
nosso povo, amados e cuidados. Só a misericórdia torna suportável esta posição.
Sem ela, ou nos cremos justos como os fariseus ou nos
afastamos como aqueles
que não se sentem dignos.
Em ambos os casos, endurece-se o nosso coração. Ou
quando nos sentimos justos
como os fariseus, ou quando
nos afastamos como aqueles que não se sentem dignos. É verdade que não me
sinto digno, mas não devo
afastar-me, devo permanecer ali: na vergonha com a
dignidade, as duas juntas.
Aprofundemos um pouco mais. Perguntemo-nos:
Porque é tão fecunda esta
tensão entre miséria e dignidade, entre distanciamento
e festa? Diria que é fecunda, porque mantê-la nasce
duma decisão livre. E o Senhor, embora nos ajude em
tudo, atua principalmente
sobre a nossa liberdade. A
misericórdia é questão de liberdade. O sentimento brota
espontâneo e, quando dizemos que é visceral, poderia
parecer sinónimo de «animal». Mas não! Os animais
não conhecem a misericórdia «moral», embora alguns
possam experimentar algo
dessa compaixão, como um
cão fiel que permanece ao
lado do seu dono enfermo. A
misericórdia é uma comoção
que toca as entranhas, mas
pode brotar também duma
perceção intelectual agu-

da – direta como um raio,
simples mas nem por isso
menos complexa –: uma
pessoa intui muitas coisas
quando sente misericórdia.
Compreende, por exemplo,
que o outro se encontra
numa situação desesperada, numa situação-limite;
verifica-se nele algo que excede os seus pecados ou as
suas culpas; percebe também que o outro é igual a si,
poderia estar no seu lugar; e
que o mal é tão grande e devastador que não se resolve
apenas com a justiça... No
fundo, a pessoa convence-se de que é necessária uma
misericórdia infinita como a
do coração de Cristo, para
remediar tanto mal e sofrimento que vemos na vida
dos seres humanos... Menos do que ela, não basta.
Quantas coisas intui a nossa
mente simplesmente ao ver
alguém deitado na rua, descalço, numa manhã fria ou
ao ver o Senhor pregado na
cruz por mim!
Além disso, a misericórdia ou se aceita e cultiva
ou se rejeita livremente. Se
uma pessoa se deixa levar,
um gesto traz outro. Se uma
pessoa passa ao largo, o
coração resfria-se. A misericórdia faz-nos experimentar
a nossa liberdade e, nisto,
podemos experimentar a liberdade de Deus, que «usa
de misericórdia com quem
for misericordioso» (cf. Dt 5,
10), como disse a Moisés.
Na sua misericórdia, o Senhor expressa a sua liberdade; e nós, a nossa.
Podemos viver muito
tempo «sem» a misericórdia
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do Senhor. Isto é, pode-se
viver sem estar consciente
dela e sem a pedir explicitamente, até que a pessoa
se apercebe de que «tudo é
misericórdia» e então chora
amargamente por não a ter
aproveitado antes… e tanto
precisava dela!
A miséria de que falamos
é a miséria moral, não transferível; nela, toma-se consciência de si mesmo como
pessoa que, num momento
decisivo da sua vida, agiu
por iniciativa própria: escolheu algo e escolheu errado. Aqui está o fundo que
é preciso tocar para sentir
dor pelos pecados e arrepender-se verdadeiramente.
Com efeito, noutras áreas,
a pessoa não se sente tão
livre nem sente que o pecado afeta negativamente toda
a sua vida e, consequentemente, não experimenta a
sua miséria; e assim perde
a misericórdia, que só atua
sob aquela condição. Uma
pessoa não vai à farmácia
para dizer: por misericórdia,
dê-me uma aspirina. Por
misericórdia, pede que lhe
deem morfina para alguém a
braços com as dores atrozes
duma doença terminal. Ou
tudo ou nada. Ou se penetra
profundamente, ou não se
entende nada.
O coração que Deus une
a esta nossa miséria moral é
o Coração de Cristo, seu Filho amado, que pulsa como
um só coração com o do
Pai e o do Espírito. Quando
Pio XII fez a Encíclica sobre o Sagrado Coração de
Jesus, recordo que alguém
dizia: «Porquê um Encíclica
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sobre isto? São coisas de
freiras…» É o centro; o Coração de Cristo é o centro da
misericórdia. Talvez as freiras entendam melhor do que
nós, porque são mães na
Igreja, são ícones da Igreja,
de Nossa Senhora. Mas o
centro é o Coração de Cristo. Far-nos-á bem ler esta
semana ou amanhã Haurietis aquas… «Mas é pré-conciliar!» – Sim, mas faz
bem! Pode-se ler, far-nos-á
muito bem! O coração que
Deus une a esta nossa miséria moral é o coração de
Cristo, seu Filho amado, que
bate como um só coração
com o do Pai e do Espírito.
É um coração que escolhe
a estrada de fazer-se próximo e se compromete. Isto
é próprio da misericórdia,
que suja as mãos, toca, entra em jogo, quer envolver-se com o outro, atende a
pessoa no que tem de mais
pessoal, não «se ocupa de
um caso» mas compromete-se com uma pessoa, com a
sua ferida. Atenção à nossa
linguagem. Muitas vezes,
sem nos darmos conta, apetece-nos dizer: «Tenho um
caso…». Alto lá! Diz antes:
«Tenho uma pessoa que…»
Isto é muito clerical: «Tenho
um caso…», «encontrei um
caso…». Sucede muitas
vezes também a mim. Há
aqui um pouco de clericalismo: reduzir a concretização
do amor de Deus, daquilo
que Deus nos dá, da pessoa, a um «caso». E assim
mantenho-me separado, e
não me toca. E assim não
sujo as mãos; e assim faço
uma pastoral limpa, elegan-

te, onde não corro qualquer
risco. E onde – não vos escandalizeis! – nem mesmo
tenho a possibilidade de um
pecado vergonhoso. A misericórdia ultrapassa a justiça,
e fá-lo saber, fá-lo sentir; ficam implicados um com o
outro. Conferindo dignidade – e isto é decisivo, não o
esqueçamos: a misericórdia
dá dignidade –, a misericórdia eleva aquele sobre quem
a pessoa se abaixa e torna
a ambos iguais, o misericordioso e o «misericordiado».
Como a pecadora do Evangelho (Lc 7, 36-50), a quem
muito foi perdoado, porque
amou muito, e pecara muito.
Por isso, o Pai precisa de
fazer festa, para que se restaure tudo duma vez só, devolvendo ao seu filho a dignidade perdida. Isto permite
olhar o futuro duma maneira
nova. Não é que a misericórdia não tenha em conta a
objetividade do dano causado pelo mal; mas tira-lhe poder sobre o futuro – isto é o
poder da misericórdia –, tira-lhe poder sobre a vida que
continua. A misericórdia é a
verdadeira atitude de vida
que se opõe à morte, que é
o fruto amargo do pecado.
Nisto, é lúcida a misericórdia; não é ingénua de modo
algum. Não é que não vê o
mal, mas vê como a vida é
curta e todo o bem que fica
por fazer. Por isso, deve-se
perdoar totalmente, para
que o outro olhe para diante e não perca tempo a culpar-se e a lamentar-se de si
mesmo e do que se perdeu.
Enquanto caminha para ir
curar os outros, a pessoa
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vai fazendo o seu exame
de consciência e, na medida em que ajuda os outros,
reparará o mal cometido. A
misericórdia é, fundamentalmente, esperançosa. É mãe
de esperança.
Deixar-se atrair e enviar
pelo movimento do coração
do Pai é manter-se naquela
tensão salutar da dignidade
envergonhada.
Deixar-se
atrair pelo centro do seu coração, como sangue que se
inquinou quando foi dar vida
aos membros mais distantes, para que o Senhor nos
purifique e lave os pés; deixar-se enviar cheios do oxigênio do Espírito para levar
vida a todos os membros,
especialmente aos mais
afastados, frágeis e feridos.
Narrava um padre – isto
aconteceu mesmo – que
uma pessoa sem-abrigo
acabou vivendo num hospício. Aqui vivia fechado na
sua própria amargura, não
interagia com os outros.
Pessoa culta – soube-se
mais tarde. Passados tempos, este homem foi parar
ao hospital por uma doença
terminal e – contara ele ao
padre – quando lá estava,
perdido no seu nada e na
sua deceção com a vida, o
doente que estava na cama
ao lado pediu que lhe passasse a escarradeira e se
depois a esvaziava. E aquele pedido de alguém que
verdadeiramente necessitava e estava pior do que ele,
abriu-lhe os olhos e o coração a um sentimento fortíssimo de humanidade e a um
desejo de ajudar o outro e
de se deixar ele mesmo aju-
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dar por Deus. E confessou-se. Assim, um simples ato
de misericórdia ligou-o com
a misericórdia infinita, teve a
coragem de ajudar o outro e
depois deixou-se ajudar a si
mesmo: morreu confessado
e em paz. Tal é o mistério da
misericórdia.
Assim, deixo-vos com a
parábola do pai misericordioso, depois de nos termos
«situado» naquele momento
em que o filho se sente sujo
e revestido, pecador dignificado, envergonhado de si
mesmo e orgulhoso de seu
pai. O sinal para se saber se
a pessoa está bem situada
é o desejo de ser doravante
misericordioso com todos.
Aqui está o fogo que Jesus
veio trazer à terra, aquele
que acende outros fogos.
Se a chama não se acende
é porque algum dos polos
não permite o contacto: ou
a vergonha excessiva, que
não «descobre os fios» e,
em vez de confessar abertamente «fiz isto e aquilo»,
esconde; ou a dignidade excessiva, que toca as coisas
com luvas de seda.
Os excessos da misericórdia
E, para terminar, uma palavra muito breve sobre os
excessos da misericórdia.
O único excesso possível
face à excessiva misericórdia de Deus é exceder-se
em recebê-la e no desejo de
comunicá-la aos outros. O
Evangelho mostra-nos muitos exemplos estupendos
de pessoas que se excedem
para a receber: o paralítico,
que os amigos fazem entrar
pelo teto no local onde o Se-

nhor estava a pregar – exageram –; o leproso, que deixa
os seus nove companheiros
e regressa glorificando e
agradecendo a Deus em voz
alta e vai ajoelhar-se aos
pés do Senhor; o cego Bartimeu, que consegue deter
Jesus com os seus gritos –
e consegue também superar
a «alfândega dos padres»
para ir ter com o Senhor; a
mulher hemorroíssa que, na
sua timidez, examina como
conseguir uma proximidade
íntima com o Senhor e que,
como diz o Evangelho, quando tocou o manto, o Senhor
sentiu que «saía» d’Ele uma
dynamis, uma força…; todos são exemplo deste contacto que acende um fogo
e desencadeia a dinâmica:
desencadeia a força positiva da misericórdia. E temos
também a pecadora, cujas
excessivas demonstrações
de amor para com o Senhor,
lavando-Lhe os pés com as
suas lágrimas e enxugando-os com os seus cabelos,
são para Jesus sinal de que
recebeu muita misericórdia e, por isso, a expressa
daquela forma exagerada.
Mas a misericórdia sempre
exagera, é excessiva! As
pessoas mais simples, os
pecadores, os enfermos, os
possessos... são imediatamente exaltados pelo Senhor, que os faz passar da
exclusão à inclusão plena,
do distanciamento à festa.
Isto só se compreende em
chave de esperança, em
chave apostólica e em chave de quem é «misericordiado» para «misericordiar».
Podemos concluir com o
10

magnificat da misericórdia,
o Salmo 50 do Rei David,
que rezamos nas Laudes de
todas as sextas-feiras. É o
magnificat de «um coração
contrito e humilhado» que,
no seu pecado, tem a grandeza de confessar o Deus
fiel, que é maior do que o pecado. Deus é maior do que
o pecado. Situados naquele
momento em que o filho pródigo esperava um tratamento distante e, em vez disso, o
Pai fê-lo entrar plenamente
numa festa, podemos imaginá-lo a rezar o Salmo 50.
E, com ele, recitá-lo em dois
coros: nós e o filho pródigo.
Podemos ouvi-lo dizer: «Tem
compaixão de mim, ó Deus,
pela tua bondade; pela tua
grande misericórdia, apaga
o meu pecado…». E nós dizemos: «Pois eu [também]
reconheço as minhas culpas e tenho sempre diante
de mim os meus pecados».
E, em uníssono, dizemos:
«Contra ti, Pai, pequei, só
contra ti».
Rezemos a partir daquela tensão íntima que acende
a misericórdia, aquela tensão entre a vergonha que
diz: «Desvia o teu rosto dos
meus pecados e apaga todas as minhas culpas»; e
a confiança que diz: «Purifica-me com o hissope e ficarei puro, lava-me e ficarei
mais branco do que a neve».
Uma confiança que se torna
apostólica: «Dá-me de novo
a alegria da tua salvação e
sustenta-me com um espírito generoso. Então ensinarei aos transviados os teus
caminhos, e os pecadores
hão-de voltar para ti».
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Governo Provincial
65 Anos de Missão em Terras Brasileiras

No ano de 1951, partiram
da Itália, as quatro primeiras
Filhas do Divino Zelo, com o
ituito de trazer para as terras brasileiras, a Boa Nova
do Rogate! As Religiosas:
Madre M. Palmira Carlucci, Ir. M. Plácida Porto, Ir.
M. Lorenza Tripodi e Ir. M.
Luigina Marchese, desembarcarm no Rio de Janeiro,
estabelecendo sua primeira
moradia na cidade de Três
Rios/RJ, no dia 18/06/1951.
Desde então a Congregação
germinou em solo brasileiro,
espalhando-se por vários
Estados e cidades. Em Três
Rios/RJ, a obra de evangelização deu-se por meio da
educação, através do Colégio Santo Antônio.
Para celebrar essa data,
as Irmãs do Setor Rogate,
juntamente com a Comunidade Religiosa Santo Antônio, organizaram uma belíssima missão vocacional, em
parceria com leigos colaboradores e alunos do Colégio.
As atividades foram ini-

ciadas com a missa em
honra à Santo Antônio de
Pádua, no dia 13/06. A comunidade paroquial esteve
presente e participou com
carinho da santa missa, da
procissão e da distribuição
dos pãezinhos. No dia seguinte, 14/06, as atividades
foram desenvolvidas com
todos os alunos do Colégio,
onde o tema central foi: “O
sentido da vida”.
Nos dias 15 e 16/06, alunos e religiosas, partiram
em missão para a comunidade Habitat, onde puderam
visitar dezenas de famílias,
e como Jesus, experimentar um pouco da compaixão
pela Messe Sofredora, sentido-se ainda mais inspirados
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a se tornarem os “bons operários da Messe do Senhor”.
Por fim, no dia 17/06,
toda a comunidade educativa celebrou os 65 anos do
Colégio e da chegada das
FDZ no Brasil! A celebração
foi presidida por Dom Elias,
bispo emérito da Diocese
de Valença, e contou com a
presença de diversas FDZ
vindas das comunidades vizinhas.
A missão foi concluída
com a visita à Escola Walter Franklin. Cerca de 400
alunos foram contemplados
com uma proveitosa reflexão sobre o “Sentido da
Vida”. O diretor da escola,
Professor Adalto, recebeu a
equipe com muito carinho,
e deixou as portas abertas
para novos encontros.
Destaca-se ainda, a acolhida carinhosa e o apoio da
comunidade religiosa Santo
Antônio. Cada Irmã da comunidade foi essencial para
que a missão ocorresse e tivesse tantas graças!
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Festejando Nosso Fundador!
O Artesanato celebrou com fé e gratidão o
dia de Santo Aníbal Maria. Com a oração com
o Turno da tarde, pedimos sua intercessão
sobre nossa Escola e sobre todas as famílias.
Pedimos os operários para a Igreja, através
da oração da criança pelas vocações e cada

criança recebeu o Gibi de Santo Aníbal Maria.
Durante o mês de junho todas as famílias receberão a visita de Santo Aníbal e no dia 1°
de julho, Dia Eucarístico, as famílias virão à
Escola agradecer a Deus a primeira vinda de
Jesus Sacramentado em nosso Instituto.
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Festa Junina
O dia 25/06, foi dia do Arraiá da Obra Social e do ANSA. A festa teve início às 14h no pátio da
Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Festa linda, que proporcionou convivência, alegria, confraternização, parceria entre os pais da Obra Social, Escola e comunidade.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Adoração Eucarística
Na terça-feira, 21, os estudantes tiveram seu momento especial para a Adoração a Jesus Eucarístico
na capela do Colégio Cristo
Rei. Todas as turmas dos períodos matutino e vespertino
dedicaram alguns minutos
da aula para este momento
de oração.
Todo dia 21 de cada mês,
as irmãs Filhas do Divino

Zelo, convidam a todos para
estar na presença de Jesus
em adoração. Além dos alunos, os familiares dos estudantes e os colaboradores
também são convidados a
participar.
Os valores da fé e da humildade são uns dos principais ensinamentos que o
Colégio Cristo Rei deseja
passar aos alunos. “Na pre-

sença de Jesus eucarístico
estamos diante do Nosso
Salvador. Ele mesmo quis
se fazer alimento para ficar
conosco até o fim. Adorado
seja sempre o Nosso Senhor. Que bom que temos
a graça de tê-lo assim tão
pertinho de nós e de nossas
crianças e adolescentes”,
destaca a diretora irmã Maria de Fátima Santana.
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Aula de Ciências
Em uma aula de ciências
é possível encontrar inspiração para escrever poesias?
As alunas do 5° ano do Colégio Cristo Rei, Juliana Sclhotefeldt e Natália Scremim Bitencourt, provaram que sim.
Em uma das aulas o professor Jairto Vitto apresentou
o tema “Ciclo da Vida”, em
que falou sobre as etapas da
vida de todos os seres vivos.
Na oportunidade o professor
falou sobre a morte como
processo natural do ser humano. “Fiz eles perceberem
que mesmo sendo um episódio triste, todos precisam
encarar a morte como parte
da vida. Eles despertaram
muito interesse sobre o assunto e começaram a falar

de suas experiências, da
perda de familiares, e alguns até se emocionaram.
Resolvi aprofundar o tema
para eles se expressarem”,
disse o professor. As alunas se sentiram comovidas
com o tema e ao retornarem
para casa continuaram com
o desejo de partilhar suas
emoções. As duas, Juliana
e Natália, escreveram algu-

mas poesias falando sobre a
vida, a morte, a fé em Deus.
“Nós percebemos que todos
estavam gostando da aula.
Foi muito bom falar deste
tema. Nos fez pensar na
vida. Eu gostei muito. Por
isso parei para escrever os
poemas”, comentou Juliana.
Natália também se sentiu
envolvida pelo assunto e escreveu suas poesias como
uma forma de amenizar o
sofrimento de tantas pessoas que passam pela perda
de alguém querido. “Todos
se emocionaram na sala.
A aula nos mostrou como
devemos valorizar as pessoas que amamos. Vamos
fazer mais poesias”, completou Natália.
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Festa Junina
A tarde e a noite geladas do sábado, 11 de
junho, foram de muita diversão e confraternização para a família CCR.
Alunos, familiares, professores e colaboradores realizaram uma grande festa, com direito a muitas delícias juninas e brincadeiras que
aqueceram o ginásio do colégio.

As apresentações emocionaram a todos
e demonstraram o empenho de cada turma.
Desde os menores do Maternal I, até os adolescentes do 8° ano, todos entraram no clima
e arrancaram aplausos do público presente.
Taise Forgiarini
Assessoria de Comunicação
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Cantina Caseirinho Realiza Projeto
de Incentivo a Alimentação Saudável
A equipe do restaurante Caseirinho, administradora da cantina do Colégio Cristo Rei,
organizou durante os meses de abril e maio,
o projeto “Aprendendo uma alimentação Saudável Brincando”. A ação foi voltada para os
alunos da turma do contra turno (integral) da
escola.
Com a orientação da nutricionista Talita Scotti De Lucca, a atividade envolveu as
crianças dentro da própria cantina e os motivou a conhecer um pouco mais sobre os alimentos e seus benefícios. A professora Karen e as colaboradoras da cantina, Maíra e
Brenda, também participaram da realização
do projeto. “Apresentamos para eles a importância de comer bem e saudável, esclarecendo se o alimento faz bem ou se não faz. Além

disso, falamos sobre as escolhas que cada
um pode fazer para ter mais saúde com uma
correta reeducação alimentar”, completou a
nutricionista.
O projeto teve duração de quatro quintas-feiras. “Nosso objetivo foi trazer orientações
aos estudantes e mostra-los que é possível
ter uma alimentação saudável e ao mesmo
tempo divertida”, disse a colaboradora da
cantina Maíra.
Durante os encontros os estudantes aprenderam sobre a pirâmide alimentar, montaram
juntos um lanche divertido e ainda confeccionaram um bolo para todos lancharem no final
da atividade.
Taise Forgiarini
Assessoria de Comunicação
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Projeto Horta
Os alunos do 1° ano realizaram há poucos
dias a colheita dos primeiros temperos e verduras plantados na horta do Colégio Cristo
Rei. Com o auxílio e orientação da professora Cátia Lictenfels, os estudantes realizaram
mais esta etapa do Projeto Horta.
Na atividade, realizada ao longo do ano,

a turma aprende na prática como cuidar do
solo, plantar e cultivar as verduras. A colheita desta vez foi de cebolinha, alface e couve.
Eles ofereceram a colheita para alguns colaboradores e para a diretora do CCR, irmã Maria de Fátima Santana.
Taise Forgiarini
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Vida de Jesus
Na quinta-feira, 23 de
junho, os alunos do 4º ano
utilizaram o auditório do
Colégio Cristo Rei para a
apresentação de teatros
preparados nas aulas de
Formação Humana e Cristã.
A professora Edlaine Goulart
motivou os grupos a ence-

narem histórias sobre a vida
de Jesus. “Eles prepararam
tudo do início ao fim, desde
falas até mesmo objetos utilizados em cenas.
Através do teatro os alunos puderam entender ainda
mais sobre a vida de Jesus
e todos desenvolveram um
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belíssimo trabalho”, ressalta
a professora.
As histórias abordadas
foram: Multiplicação dos
pães; O nascimento de Jesus; O bom samaritano; Jesus ressuscita Lázaro e O
filho pródigo.
Taise Forgiarini

Visita ao Museu
A tarde de terça-feira, 14
de junho, foi inesquecível
para os pequenos estudantes das turmas do Jardim
I e II do Colégio Cristo Rei.
Depois de estudar sobre as
diferentes espécies de animais, eles foram conhecer de
perto o Museu de Zoologia
da Unesc. Lá viram de perto
diversas espécies ameaçadas em extinção, puderam
colocar a mão no grande
dinossauro exposto e aprenderam um pouco mais sobre

os cuidados com a natureza.
Além disso, a viagem de ônibus foi uma grande aventura
para todas as crianças.
O projeto com o tema “O
Planeta é nosso: ele pede
socorro”, foi abordado no
bimestre para toda a Educação Infantil.
Os alunos foram acompanhados pelas professoras Aline Martins e Lenara
Gislon, pela auxiliar Rogéria
Marrone e a coordenadora
Aline Freitas.
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25 Anos de Doação
Este momento foi de
grande alegria. O desabrochar da dimensão espiritual e humana, a preparação
do tríduo com início no dia
1º de junho, na celebração
eucarística em honra de
Santo Aníbal com o envio
das Irmãs missionárias para
algumas comunidades da
Paróquia Nossa Senhora de
Nazareth; tudo foi especial.
Agradeço ao Senhor pela

dádiva de minha vida, da
vida de meus familiares e
amigos, raiz e força de minha fé.
Agradeço a Deus por
tantos benefícios recebidos
de suas copiosas graças;
a todo Instituto, cada Irmã
que participou de minha formação humana e espiritual,
juntamente com cada Filha
do Divino Zelo. Agradeço a
Pe. Anderson, Pe. Wagner e
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toda a comunidade Lajiense:
foi para mim momento de
pulsar do ROGATE em toda
a Igreja, tempo de Rogar, de
louvar e de agradecer, ao
Senhor.
Tudo isto desabrochou
em Ação de Graças com a
solene celebração no dia 05
de junho de 2016. Obrigada
Senhor por tudo e por todos.
Ir. Cleusa M. dos Santos
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Santo Aníbal
No dia 1º de junho, às 19h30min, realizou-se na Comunidade Santo Aníbal a Missa da
Solenidade de seu padroeiro, com a abertura
do tríduo em preparação aos 25 anos de Consagração Religiosa de Ir. Cleusa Maria e por
este motivo, o envio das Irmãs missionárias.

Esta missa foi concelebrada por Pe. Anderson, Rogacionista, e poro nosso pároco, Pe.
Wagner. Após a Missa, o Coordenador da
Comunidade convidou os presentes para um
momento de confraternização.
Ir. Cleusa M. dos Santos

Encontro com a UOV. o SAV e os Jovens
No dia 04 de junho, pela
manhã, realizou-se no salão
da Paróquia Nossa Senhora de Nazareth, o encontro
com alguns membros da
UOV, SAV e Educadores

da Obra Social São Judas
Tadeu, coordenado pela Ir.
Gislene FDZ.
No mesmo dia, a tarde, o
encontro foi com alguns jovens e adolescentes da Pa-
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róquia e Comunidades, que
também foi assessorado por
Ir. Gislene e pela jovem Isis
com o tema: “Jesus Cristo, o
rosto humano de Deus: rosto da misericórdia”.
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Missa de Ação de Graças
Celebrando 65 Anos da Chegada das FDZ no Brasil
18 de junho 1951 - 18 de junho 2016
A Congregação das Filhas do Divino Zelo,
comemorando o Centenário do nascimento de
seu Fundador, Padre Aníbal Maria Di Francia,
expande sua obra, abrindo a primeira casa no
exterior.
Através de diversos acontecimentos, a
vontade de Deus se manifesta e o Brasil foi
escolhido para a Fundação da primeira Obra
das FDZ, fora da Itália. Três Rios foi o berço
desta obra, para onde vieram as quatro primeiras missionárias: Madre M. Palmira, Irmã
M. Lorenza, Irmã M. Luigina e Irmã M. Plácida. A comunidade trirriense as recebeu de
braços abertos.
Muitos sacrifícios marcaram os primeiros
anos de trabalho destas Irmãs. Assim nasceu
o Colégio Santo Antônio, e há dez anos no
bairro Santa Terezinha a Obra Social Madre
Palmira, concretizando a aproximação e presença junto aos mais pobres da periferia da
cidade.
Hoje, 18 de junho de 2016, passados 65
anos, as FDZ continuam desempenhando sua
missão junto às crianças, jovens e adultos;

tornando realidade a paixão de Santo Aníbal:
Rogate...Deus e o próximo.
A primeira semente lançada neste solo brotou e continua dando frutos. Nesta celebração
queremos agradecer ao Senhor da Messe
pelas primeiras Irmãs que aqui vieram e pela
Congregação que as enviou; pela presença
da Madre Maria Marques, nossa provincial e
das Cons. Provinciais: Ir. M. Alzeni Borba e Ir.
M. Nivanda Arino Viscardi e as coirmãs das
casas vizinhas. Pelo apoio dos srs. Bispos
da Diocese de Valença, representado nesta
celebração, pelo Bispo Emérito, Dom Elias
Manning, Ord. Fr. M. Conv., e do Pároco Padre Roshan D’Souza SVD, e outros concelebrantes; pelo coração deste povo que as acolheu; por todas as Irmãs que trabalharam e
trabalham nesta casa; por todos os benfeitores; pela amizade e carinho de nossos professores, ex-professores, alunos e ex-alunos e
suas famílias, funcionários e ex-funcionários.
Três Rios, 18 de junho de 2016
Ir. M. Sineide das Chagas fdz
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Viva a Vida!
Com carinho, a comunidade Santo Antônio de Três Rios/RJ, celebrou o dom da vida de Irmã
Josilene da Rocha! Parabéns Irmã! Que Deus seja sua alegria hoje e sempre!
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Visita dos Crismandos
Os Crismandos da Paróquia de Monte D’ Ouro, passaram uma da tarde de junho
com os idosos. Para eles foi
uma experiência que ajudou

na caminhada, despertando
para o compromisso, a sensibilidade, o amor pelas pessoas, principalmente com os
idosos. Os nossos idosos

ficaram felizes pelas visitas,
pois foram ouvidos e valorizados. Agradecemos o trabalho da catequista Taiane.
Ir. Zuleide Trindade Silva
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Festa Junina
Falar em festa junina gera uma sensação de alegria e fraternidade! Na tarde do dia 24 de junho, os idosos participaram desse momento agradável, junto com as Irmãs e os funcionários. São
esses momentos que nos ajudam a seguir em frente, lutando e vivendo com as graça de Deus.
Casa São Vicente de Paulo
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Participando do JUNINTER
Dia 18 e 19 de junho, participei do JUNINTER em Campo Grande-RJ. Gostei porque é
uma experiência que fazemos na vida que nos
ajuda muito enquanto pessoa, e também diante da opção de vida que fiz, exige uma certa
maturidade para encarar os desafios. Tenho
plena certeza de que Deus concede esta graça de viver, e aproveitar dessas oportunidades, com a colaboração da minha comunidade
religiosa que assume a missão, enquanto busco esse conhecimento.
Ir. M. Zuleide Trindade Silva

Missão Vocacional
Nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2016, participei da missão em Resende/RJ, juntamente com Irmã Aparecida e as aspirantes Analia
e Alexandra. Foram dias muito significativos
para nossa Congregação. Penso que foi uma

forma de divulgar o Carisma Vocacional, pois
tivemos a oportunidade de fazer encontro com
jovens, crianças e adultos, além das visitas às
famílias, aos doentes e aos idosos.
Ir. M. Zuleide Trindade Silva
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Oração Pelas Vocações
Rezar pelas vocações é sempre urgente! Quando perseveramos na oração, recebemos a
graça de perceber como Deus vai trilhando o seu caminho em nós. O grupo de União de Oração
pelas Vocações, atendendo à missão que o Senhor lhes confiou, reuni-se uma ou duas vezes por
mês, para momentos de oração, reflexão, partilha e estudo, levando adiante o Rogate!
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Visita dos Alunos do Colégio Santo Antônio
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Caminhos Vocacionais
No mês de junho, a vocacionada Juliana
esteve conosco por dois dias. A jovem reside
no bairro Laranjeiras, na cidade de Valença/
RJ. Apresenta-se como uma jovem sonhadora e atua como catequista.
Em março de 2015, ao participar do grupo
de jovens da catedral, conheceu o seminarista
Eduardo e manifestou o desejo de ser uma re-

ligiosa. Foi então que Eduardo pediu que nós
FDZ pudessemos acompanhá-la. Logo marcamos e ela com sua mãe vieram nos visitar.
A jovem gostou e, desde então, está sempre
nos ajudando. Agradecemos sua generosidade e rezamos pela sua perseverança.
Casa São Vicente

31

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

RJ
neiro /
a
J
e
d
Rio

Comemorando Santo Aníbal Maria!
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Parabéns Irmã Vitória!
No dia 26 de junho, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, a comunidade Madre Nazarena
Majone e o senhor Mazinho (irmão de Irmã Vitória), celebraram com muito carinho e gratidão o
dom da vida de Irmã M. Vitória de Souza. Foi um momento abençoado! Parabéns Irmã! Que Deus
a abençoe hoje sempre!
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Festa Junina no INSR
No dia 23 de junho, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, encontrou-se para uma singela
e agradável festa junina. Foi um belo momento de confraternização.

Encontro do Núcleo Esperança
No dia 11 de junho, o núcleo Esperança
da CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil) do Rio de Janeiro, reuniu-se no Instituto
Nossa Senhora do Rogate para mais um encontro. Participaram do mesmo irmãs de diferentes congregações religiosas de comunida-

des localizadas na Praça Seca e arredores.
O grupo contou com a assessoria da Irmã M.
Gislene Danielski – fdz, que palestrou sobre o
tema da Misericórdia. Encerrando o encontro,
o almoço marcou o momento de partilha e fraternidade.
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Parabéns Irmã Maria Eli
Com carinho e gratidão a comunidade Madre Nazarena celebrou o aniversário de Irmã Maria
Eli! Algumas Irmãs da comunidade Nossa Senhora do Rogate participaram da comemoração. Foi
um belo momento de encontro e ação de graças!

Festa em Honra a Santo Aníbal Maria
No dia primeiro de junho,
a Comunidade Nossa Senhora do Rogate festejou
com carinho e devoção a
Festa de Santo Aníbal Maria, nosso querido fundador.
O dia começou de forma

alegre e solene com a oração de laudes. Depois, as
Irmãs e alguns associados
da União de Oração pelas
Vocações, que fizeram a renovação dos compromissos
da adesão, participaram da

Santa Missa em nossa capela. Logo em seguida, continuando num clima de festa,
todos os presentes compartilharam um delicioso café!
Ir. Simoni F, Freire
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Retiro dos Crismandos
No dia 12 de junho, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, teve a alegria de receber cerca
50 crismandos. Os jovens passaram o dia em
oração, palestras, dinâmicas e muita partilha.
Foi um momento forte de preparação para o sacramento da Crisma. Irmã Gislene ficou responsável de acompanhá-los e desenvolver o tema
referente ao Ano Jubilar da Misericórdia!
Agradecemos a Deus pela oportunidade de
tê-los conosco, e rezamos por sua perseverança
e fidelidade no Seguimento de Jesus Cristo!
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Encontro de Religiosas no CCR
No dia 25/06, Irmã Gislene teve a oportunidade de trabalhar com um grupo de 30 religiosos da diocese de Criciúma.
O encontro aconteceu no Colégio Cristo
Rei, em Içara/SC, tendo como tema o Ano Ju-

bilar da Misericórdia. O encontro foi enriquecido com muitas partilhas, com dinâmicas desenvolvidas pelos religiosos, com o lanche e
o almoço compartilhados e com a celebração
eucarística de encerramento!
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