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

Queridas Irmãs,
Estamos vivendo o mês
de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.
É um tempo favorável para
aprofundarmos nossa espiritualidade e aumentar o
nosso amor por Jesus misericordioso, manso e humilde
de coração.
O mês de junho, nos convida a penetrar o Coração
de Cristo fonte e alimento
de nosso caminho espiritual,
como indica o nosso 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 com a própria santificação e a conquista de almas para Ele, especialmente com a obediência àquele
divino Mandamento nascido
do divino zelo do Coração
de Jesus, quando disse: “A
messe é grande...” (Const.

nº 8).
Celebrando o Sagrado
Coração de Jesus, recordamos o imenso amor de
Jesus por nós e por toda a
humanidade. Fazendo memória da nossa Instituição
nascida em Avinhão, “lugar
de terra maldita”, onde os
pobres viviam abandonados
numa situação de risco e
muitas vezes se confundiam
com o lixo espalhados pelas
ruas da favela, Deus envia
o jovem Aníbal àquele lugar
para revelar a presença de
Jesus escondida nas crianças, nos pobres e necessitados. Ao se deparar com
aquela realidade, sentiu-se
impulsionado a lutar pela
vida, que é dom de Deus.
Ele sabia que cuidar dos
pobres é confortar Jesus.
Em Aníbal existia uma meta
que o levou até os mais necessitados, os pobres, para
ajudá-los pois ali via o próprio Cristo, como O viu em
Zancone.
No início, Padre Aníbal não se preocupou em
escolher um nome oficial
para a nascente Obra, pois
a sua preocupação maior
era primeiramente salvar os
pobres e necessitados de
Avinhão. Mas, com o passar do tempo, a Obra foi se
expandindo e Santo Aníbal
expressando o seu zelo e
seu amor ardente ao Sagrado Coração de Jesus, deu
as seguintes denominações:
“Pia Obra dos interesses do

Coração de Jesus, Beneficência do Coração de Jesus
e Pia Obra dos Pobrezinhos
do Coração de Jesus. E as
estruturas que foram surgindo depois para recolher
as crianças pobres chamava-se Pequeno Abrigo dos
Pobrezinhos do Coração de
Jesus e o orfanato feminino
recebeu o nome de Pequeno refúgio do Coração de
Jesus”. (Os nossos nomes,
p.11).
Santo Aníbal sabia que,
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a nossa
maior riqueza, pois, Jesus
nos oferece o seu Coração
com um sentimento profundo de amor e nos faz um
convite: “Vinde a mim todos
vós que estais cansadas e
fatigadas sob o peso dos
vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei
de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e vós
encontrareis descanso. Pois
o meu jugo é suave e o meu
fardo é leve” (Mt 11,28-30).
Queridas Irmãs, que
imensa alegria, sermos chamadas as Filhas do Divino
Zelo do Coração de Jesus,
ou simplesmente: as Filhas do Divino Zelo. Somos
chamadas, não somente a
contemplar e meditar este
mistério, mas tomar parte
nele, contemplar profundamente o Sagrado Coração
de Jesus, que é fonte de
vida e salvação. O Sagrado
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Coração de Jesus merece a
nossa veneração, porque é
o próprio Coração de Deus
que sustenta a nossa vida e
a nossa Consagração.
Unamo-nos ao Sagrado Coração de Jesus, para
adorá-lo e louvá-lo por seu
infinito amor misericordioso e agradecê-Lo por todas
as graças que o seu Divino
Coração derrama sobre nós
todos os dias e todos os instantes. Ele é a fonte de san-

tidade! No Coração de Jesus, tem início a santidade
de cada uma de nós, e um
dos meios para chegarmos
à santidade é praticar o que
ele nos pede: “Aprendei de
mim que sou manso e humilde de coração” (Mt 11,29).
Estas palavras de ordem de
Jesus, penetrou profundamente a vida de Santo Aníbal e a nossa espiritualidade, por isso devemos fazer
as nossas orações diárias

repetindo: “Jesus manso e
humilde de coração, fazei o
meu coração semelhante ao
vosso”. A mansidão é vital
para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Aprendamos deste coração a sermos
mulheres mansas, humildes
e humanas. O Sagrado Coração de Jesus merece a
nossa confiança e veneração, porque é o Coração do
nosso Deus.
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Papa Francisco
CORPO E SANGUE DE CRISTO
HOMILIA DO SANTO PADRE
18 de Junho de 2017
Na solenidade do Corpus
Domini, reaparece várias vezes o tema da memória. Disse Moisés ao povo: «Recorda-te de todo esse caminho
que o Senhor, teu Deus, te
fez percorrer (...). Toma cuidado em não esquecer o Senhor, (...) que te alimentou
neste deserto com o maná»
(cf. Dt 8, 2.12.16). Por sua
vez, Jesus dir-nos-á: «Fazei
isto em memória de Mim»
(1 Cor 11, 24). E São Paulo
dirá ao seu discípulo Timóteo: «Recorda-te de Jesus
Cristo» (2 Tm 2, 8). «O pão
vivo, o que desceu do Céu»
(Jo 6, 51), é o sacramento
da memória que nos recorda, de forma real e tangível,
a história de amor de Deus
para nós.
Recorda-te: diz, hoje, a
Palavra divina a cada um de
nós. A partir da recordação
das façanhas do Senhor,
ganhou força o caminho do
povo no deserto; é na recordação daquilo que o Senhor
fez por nós que se fundamenta a nossa história pessoal de salvação. Recordar
é essencial para a fé, como
a água para uma planta:
assim como esta não pode
permanecer viva e dar fruto
sem água, assim também a
fé se não beber na memória
daquilo que o Senhor fez por

nós. «Recorda-te de Jesus
Cristo».
Recorda-te. A memória é
importante, porque nos permite permanecer no amor,
permite re-cordar, isto é,
trazer no coração, não esquecer quem nos ama e a
quem somos chamados a
amar. Mas esta faculdade
excecional, que o Senhor
nos deu, encontra-se hoje
bastante debilitada. No frenesim em que estamos
imersos, muitas pessoas e
tantos acontecimentos parecem passar-nos por cima,
sem nos darmos conta. Depressa viramos página, ávidos de novidades, mas pobres de recordações. Deste
modo, mandando em fumo
as recordações e vivendo
cingidos ao instante presente, corre-se o risco de ficar à
superfície, vendo o fluir das
coisas que acontecem sem
descer em profundidade,
sem aquela espessura que

nos recorda quem somos e
para onde vamos. Então a
vida exterior acaba fragmentada, e a interior inerte.
Contudo a solenidade de
hoje recorda-nos que, na
fragmentação da vida, o Senhor vem ao nosso encontro
nos panos duma amorosa
fragilidade, que é a Eucaristia. No Pão de vida, o Senhor
vem visitar-nos fazendo-Se
humilde alimento que amorosamente cura a nossa memória adoentada de frenesim. Porque a Eucaristia é o
memorial do amor de Deus.
Nela, «se comemora a sua
paixão» (Solenidade do SS.
Corpo e Sangue de Cristo,
Antífona do Magnificat nas II
Vésperas), o amor de Deus
por nós, que é a nossa força, o sustentáculo do nosso
caminhar. É por isso que
nos faz tão bem o memorial
eucarístico: não é uma memória abstrata, fria e concetualista, mas a memória viva
e consoladora do amor de
Deus. Memória anamnética
e mimética. Na Eucaristia,
temos todo o gosto das palavras e gestos de Jesus,
o sabor da sua Páscoa, a
fragrância do seu Espírito.
Ao recebê-la, imprime-se no
nosso coração a certeza de
sermos amados por Ele. E,
ao dizer isto, penso de modo
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particular em vós, meninos
e meninas que fizestes há
pouco a Primeira Comunhão
e estais aqui presentes em
grande número.
Assim, a Eucaristia forma em nós uma memória
agradecida, porque nos reconhecemos como filhos
amados e alimentados pelo
Pai; uma memória livre, porque o amor de Jesus, o seu
perdão, cura as feridas do
passado e apazigua a recordação das injustiças sofridas
e infligidas; uma memória
paciente, porque sabemos
que o Espírito de Jesus
permanece em nós nas ad-

versidades. A Eucaristia encoraja-nos: mesmo no caminho mais acidentado, não
estamos sozinhos, o Senhor
não Se esquece de nós e,
sempre que vamos até Ele,
alenta-nos com amor.
A Eucaristia recorda-nos
também que não somos indivíduos, mas um corpo. Tal
como o povo no deserto recolhia o maná caído do céu
e o partilhava em família (cf.
Ex 16), assim também Jesus, Pão do céu, nos convoca para O recebermos: recebê-Lo juntos e partilhá-Lo
entre nós. A Eucaristia não é
um sacramento «para mim»,

é o sacramento de muitos
que formam um só corpo,
o santo povo fiel de Deus.
No-lo recordou São Paulo:
«uma vez que há um único
pão, nós, embora muitos,
somos um só corpo, porque
todos participamos desse
único pão» (1 Cor 10, 17).
A Eucaristia é o sacramento
da unidade. Quem a recebe não pode deixar de ser
artífice de unidade, porque
nasce nele, no seu «DNA
espiritual», a construção da
unidade. Que este Pão de
unidade nos cure da ambição de prevalecer sobre os
outros, da ganância de entesourar para nós mesmos, de
fomentar discórdias e disseminar críticas; que desperte
a alegria de nos amarmos
sem rivalidades, nem invejas, nem murmurações maldizentes.
E agora, vivendo a Eucaristia, adoremos e agradeçamos ao Senhor por este dom
supremo: memória viva do
seu amor, que forma de nós
um só corpo e nos conduz à
unidade.
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Governo Provincial
Encontro de Formação Permanente – 2º Grupo
Nos dias 22 a 25/06/2017, foi realizado, na Casa Provincial, o Encontro de Formação Permanente 2017 para o 2º grupo. O encontro teve como assessores o Padre Adalto Chitolina – scj, que
é psicólogo, e a teóloga Lucia Pedrosa de Pádua, que discorreram sobre os temas “Humanização
nas relações” e “Mística e Humanização”, respectivamente.

Celebrando o Dom da Vida da Irmã Vitória e da Irmã Cristina
Num clima de ação de
graças e de fraternidade, tivemos a alegria de celebrar
o aniversário das Irmãs: M.
Vitória de Sousa e M. Cristina Batalha. Aproveitando a presença das coirmãs
participantes do encontro
de Formação Permanente,
a comemoração foi antecipada, começando com uma
animada festa junina, na
noite do dia 24/07, e depois,

no dia 25/07, com o almoço
festivo.
No dia 27, data do aniversário, a festa continuou com
outros momentos celebrativos em suas comunidades.
Que Deus continue abençoando a Irmã Vitória e a
Irmã Cristina, concedendo-lhes as graças das quais
elas necessitam! Agradeçamos ao Senhor pelo presente que elas são para nós!
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Festa Junina
No dia 24 de junho, o Artesanato Nossa Senhora Aparecida realizou sua festa junina.
Tal momento oportunizou a presença das famílias, alunos e ex-alunos como espectador de
diversas atividades como: barracas de comidas
típicas e apresentações das turmas.
Agradecemos a presença e a colaboração
de todos, pois, conseguimos realizar uma linda
festa.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festejando o Dia de Santo Aníbal Maria
Comemoramos o Dia de
Santo Aníbal Maria com a
Santa Missa festiva, na capela Virgen de Urkupiña,
estando presentes o Grupo
da UOV – União de Oração
pelas Vocações, a Família
do Rogate, as crianças do
centro Madre Nazarena Majone e demais participantes

da Comunidade local.
As crianças do Centro
Madre participaram de um
momento especial, que foi a
entrada da Palavra de Deus
e outros símbolos. A senhora Hortênsia, membro ativo
da Comunidade, apresentou um resumo da vida de
Santo Aníbal, destacando o

seu amor pela humanidade.
No final da Missa, Pe. Iber
deu uma bênção especial,
invocando a intercessão e
a proteção de Santo Aníbal,
ressaltando suas virtudes.
As Irmãs distribuíram pão
bento para todo o povo que
esteve presente.
Ir. M. Cloreci E. da Silva
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festa do Fundador
O dia Primeiro de Junho foi celebrado com
muito carinho e agradecimento a Deus pela
vida e obras de Santo
Aníbal Maria. A data foi
preparada com o tríduo
rezado pelos alunos dos
dois turnos e também
celebrado nas missas
paroquiais, onde fez-se
memória de nosso santo
fundador. O dia da festa

foi conduzido pela equipe de educadores, pelas
Irmãs e com a participação direta dos alunos. A
missa celebrada na paróquia foi solene e deu
a oportunidade de que
nosso querido Padre se
torne ainda mais conhecido por todos! Deus seja
louvado por nosso santo
fundador e pelo dom do
Rogate que nos confiou!
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Festa no CSA!
No dia 10 de junho, nosso colégio amanheceu enfeitado, cheio de cores e
alegria! Tudo estava encaminhado para nossa Festa
Junina. Na parte da manhã,
algumas equipes ainda se
dedicavam em deixar tudo
prontinho! Foi uma demonstração de compromisso e

bem querer da parte de todos que trabalharam pelo
bom êxito de nossa festa.
Quando começamos, a alegria era geral! A criançada
dançou bonito, as famílias
se divertiram com tranquilidade e segurança, e para
deixar a meninada animada, o parquinho funcionou a

todo vapor! Não faltaram as
deliciosas comidas, típicas
de uma bela festa junina.
Enfim, foi uma festa linda,
feita com a colaboração de
muitas mãos e corações!
Que santo Antônio abençoe
a cada um(a) e que conduza
todos a nosso Senhor Jesus
Cristo!
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13 de Junho!
No dia 13 de junho, toda a comunidade
educativa do CSA, juntamente com a comunidade paroquial, reuniu-se para celebrar santo
Antônio de Pádua! Na parte da manhã, além
dos festejos junto aos alunos, uma bela equipe dedicou-se em preparar a quadra para a
santa Eucaristia e embalar os pãezinhos para
serem abençoados e distribuídos ao povo de
Deus. Contamos com a participação de diversas religiosas FDZ que vieram para a festa
de nosso padroeiro. A missa foi presidida por

Frei Ariovaldo (franciscano) e concelebrada
pelos padres da paróquia São Sebastião-Três
Rios/RJ. Na santa Missa, fizemos uma singela homenagem a Nossa Senhora Aparecida,
por ocasião dos 300 anos da aparição de sua
Imagem! A procissão, em honra a santo Antônio, seguiu por algumas ruas da cidade e
foi animada pela professora Gisele e pelo Frei
Ariovaldo. Foi um momento de muita fé! Deus
seja louvado por nosso santo padroeiro! Viva
santo Antônio!
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Viva Santo Antônio
No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, nossos alunos do turno da manhã, após os três dias
preparatórios para a festa de nosso padroeiro, se reuniram para uma oração de ação de graças.
O momento foi agraciado com a apresentação de um cordel desenvolvido pelos alunos do Ensino
Fundamental. A professora Carminha se encarregou de contar a vida de nosso querido santo!
Encerramos este momento com a reapresentação da quadrilha, todos se divertiram muito!
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Projeto de Vida
Ao longo deste ano o CSA
está investindo junto a seus
alunos na temática referente
ao Projeto de Vida!
Para isso vem desenvolvendo diversas atividades
que ajudam nossos jovens
a olharem para si mesmos
diante de Deus e dos ape-

los que a vida lhes traz para
construírem seu Projeto.
É um caminho longo, porém as sementes precisam
ser lançadas, pois a felicidade de cada um está vinculada as boas escolhas que
fizerem para suas vidas.
Parabenizamos as equi-

pes de professores e demais assessores que se
empenham nesse trabalho.
Nosso especial carinho aos
alunos(as) do terceiro ano
do Ensino Médio, que se encontram na reta final de sua
escolha profissional!

Engenhoca
No dia 14 de junho, os alunos do 6º ano
do CSA, apresentaram suas criações para a
comunidade educativa e para suas famílias!
A professora Luzia, nas aulas de ciências,
incentivou seus alunos a expandirem sua

criatividade, desenvolvendo projetos “mirabolantes”. Cada grupo criou uma novidade e
compartilhou com todos. Estamos orgulhosos
com nossos pequenos cientistas! Sucesso e
parabéns pelo projeto!
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Encontro de Religiosos(as)
No dia 03 de junho, nossa comunidade foi
a Valença/RJ, para participar do encontro do
núcleo de religiosos da CRB. A temática trabalhada, o Cântico de Maria Santíssima, foi
desenvolvida por Madre Maria Eli. A celebra-

ção de encerramento foi presidida por Dom
Elias Manning. Foi um dia formativo, sustentado pela mística e a fraternidade!
Maria Santíssima seja bendita por todas as
gerações!

Parabéns Madre Eli!
No dia 08 de junho, toda a comunidade
educativa do CSA reuniu-se para celebrar o
dom da vida de Madre Maria Eli. Foi um dia
especial, de muitas orações e homenagens!

Os dois turnos se reuniram para festejar essa
data tão querida! Não faltaram bilhetinhos
afetuosos, bolos e muitas preces! Deus seja
louvado pela vida de nossa Irmã!
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Alpinóp

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festa de Santo Antônio
Nos dias 07 a 12/06, foi realizada a Festa do Padroeiro, no Lar Santo Antônio. Todo ano,
a festa é motivada por uma equipe de festeiros que colaboram de maneira efetiva junto às
Irmãs, para o seu bom andamento. Ao final da festa deste ano, o grupo de festeiros, durante
um momento de confraternização, manifestou-se, agradecendo às Irmãs pela dedicação e
serviço às crianças necessitadas e suas famílias. Referindo-se a cada Irmã com palavras de
estímulos, disseram:
“A Irmã Cristina disse que o nome dela está gravado na palma das mãos de cada festeiros. Ela como Maria, estava sempre a serviço. Aprendemos muito com a senhora, com o seu
jeito de acolher e estar conosco.
A Irmã Maria dos Anjos está a serviço da nossa Comunidade transformando vidas. Definimos a senhora como ‘vinho’ que não perde a sua validade, quanto mais velho melhor.
Obrigado pela convivência!
Irmã Nivanda, o verdadeiro líder não é aquele que ensina o caminho, mas aquele que
caminha junto, foi o que a senhora fez, caminhou conosco e, o sucesso de nossa festa aconteceu. Irmã Nivanda iremos levá-la no coração para sempre. No caminho a fazer, temos
mais uma casa em Alpinópolis, o Lar Santo Antônio. Pedimos sua oração por nossas famílias
e conte sempre conosco”.
Ir. M. Nivanda Arino Viscardi
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