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Julho
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19 - 22 - Missão JDZ
23 - 28 - VIII Capítulo Provincial

Circulares e Comunicados
COMUNICAÇÕES DO GOVERNO GERAL
Carta Conjunta da Madre Geral e do Padre Geral
Assunto: 150º da Inspiração do Rogate - Rogate, dom e gratidão
Roma, 01 de junho de 2018

COMUNICAÇÕES DO GOVERNO PROVINCIAL
Assunto: Visita Canônica da Madre Geral, Madre M. Teolinda Salemi
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2018

Ressurreição
Ir. M. Annunziatina Viscanti - 29/06
Montepulciano / Itália

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,
Chegou o mês de junho,
mês dedicado ao Sagrado
Coração de Jesus. Como é
bom poder falar do Coração
Santíssimo de Jesus tendo
presente a jaculatória que
todo o povo cristão reza: “Jesus manso e humilde de Coração, fazei o nosso coração
semelhante ao Vosso”. Este
pedido, expressa o nosso
desejo de sermos igual a Jesus, mansas e humildes. O
próprio Jesus quer nos ensinar: “Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de
coração” (Mt 11,29).
É motivo de alegria para
nós, saber que o nosso Instituto é dedicado ao Sagrado
Coração de Jesus e a nossa Constituição nos mostra
essa riqueza: “O Coração
de Cristo é fonte e alimento
de nosso caminho espiritual,
como indica o Padre Fun-

dador: “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 pela sua 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,
mas os operários são poucos; rogai, pois, ao Senhor
da Messe para que envie
operários à sua messe’.
Tudo isto praticarão com
as atividades de Marta e de
Maria, quer dizer, da vida interior e da vida ativa” (Const.
nº 8).
Santo Aníbal Maria dava
tamanha importância a esta
festa, que no dia 26 de junho
de 1908, lançou o “Periódico Deus e o Próximo”, como
um órgão da Pia União da
Rogação Evangélica, da Sagrada Aliança e do Pão de
Santo Antônio.
A Festa do Sagrado Coração de Jesus, é muito

cara a nós Filha do Divino
Zelo, pois faz parte da nossa vida, da nossa história e
espiritualidade. Por isso devemos, a exemplo de Santo Aníbal, manter viva esta
chama, esta devoção, que
nos leva à contemplação do
Coração misericordioso de
Jesus Cristo. Coincidência
ou recompensa, no dia primeiro do mês de junho, celebramos também a festa de
Santo Aníbal Maria. Talvez,
quis Jesus recompensá-lo
pelo bem que fez, pelo zelo,
empenho pastoral e vida de
caridade em favor dos mais
necessitados, cujo Coração
de Cristo transbordava de
amor e compaixão.
Irmãs, peçamos ao Coração Sagrado de Jesus que
nos ensine a ter os mesmos
sentimentos que Ele teve:
humildade, mansidão, misericórdia e compaixão. O
grande cantor e compositor,
Padre Zezinho, nos convida
a cantar: “Eu quero ter um
coração bonito, igual ao de
Jesus, igual ao de Maria,
igual ao de José. Eu quero
ter um coração amigo, que
viva pelos outros, que saiba
escutar, que não agrida nunca, que saiba sempre amar”.

Sagrado Coração de Jesus,
fazei o nosso coração,
semelhante ao Vosso!

Meu abraço fraterno
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Papa Francisco
SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
No Evangelho que acabamos de ouvir, narra-se a
Última Ceia, mas, surpreendentemente, a atenção fixa-se mais nos preparativos do
que na própria ceia. Aparece
várias vezes o verbo «preparar». Por exemplo, os discípulos perguntam: «Onde
queres que façamos os preparativos para comeres a
Páscoa?» (Mc 14, 12). Jesus envia-os para fazerem
os preparativos com indicações precisas e eles encontram «uma grande sala (…)
mobiliada e toda pronta»
(14, 15). Os discípulos vão
preparar, mas o Senhor já
tinha preparado.
Sucede algo parecido
depois da ressurreição,
quando Jesus aparece aos
discípulos pela terceira vez:
andam a pescar e Jesus
vai ter com eles à praia; enquanto espera por eles já
lhes vai preparando pão e
peixe. Entretanto pede-lhes
para trazerem um pouco do
peixe que acabaram de apanhar sob indicação, aliás,
d’Ele próprio (cf. Jo 21, 6.910). Também neste caso Jesus prepara antecipadamente, mas pede aos seus para
colaborar. Noutra ocasião,
pouco antes da Páscoa, Jesus dissera aos discípulos:
«Vou preparar-vos um lugar,
(...) a fim de que, onde Eu
estou, vós estejais também»

(Jo 14, 2.3). Quem prepara,
é Jesus; e todavia o mesmo
Jesus, antes da sua Páscoa,
pede-nos, com sérias advertências e parábolas, que nos
preparemos, que estejamos
prontos (cf. Mt 24, 44; Lc 12,
40).
Em resumo, Jesus prepara para nós, mas pede
também a nós para preparar. Que prepara Jesus para
nós? Prepara um lugar e um
alimento. Um lugar muito
mais digno do que a «grande sala mobiliada» do Evangelho. É a nossa casa espaçosa e ampla aqui na terra,
a Igreja, onde há, e deve
haver, lugar para todos. Mas
tem-nos reservado um lugar
também lá no Céu, no Paraíso, para estarmos com Ele
e uns com os outros para
sempre. Além do lugar, prepara-nos um alimento, um
Pão que é Ele próprio. «Tomai: isto é o meu corpo» (Mc
14, 22). Estas duas dádivas
– o lugar e o alimento – são

aquilo de que precisamos
para viver. São a alimentação e a morada definitivas;
e são-nos dadas ambas na
Eucaristia. Alimento e um lugar.
Nela Jesus prepara-nos
um lugar cá na terra, porque a Eucaristia é o coração
palpitante da Igreja, gera-a
e regenera-a, congrega-a e
dá-lhe força. Mas a Eucaristia prepara-nos também um
lugar lá em cima na eternidade, porque é o Pão do Céu.
Vem de lá, é a única matéria
nesta terra que tem verdadeiramente sabor de eternidade. É o pão do futuro, que
já agora nos faz saborear um
futuro infinitamente maior do
que as mais risonhas expectativas. É o pão que sacia os
nossos maiores anseios e
nutre os nossos mais belos
sonhos. Numa palavra, é o
penhor da vida eterna: não
apenas uma promessa, mas
um penhor, isto é, uma antecipação, uma antecipação
concreta daquilo que nos
será concedido. A Eucaristia
é a marcação, a «reserva»
do paraíso; é Jesus, viático
do nosso caminho rumo à
vida beatífica que não acabará jamais.
Na Hóstia consagrada,
além do lugar, Jesus prepara-nos o alimento, a nutrição. Na vida, precisamos de
nutrir-nos continuamente, e
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não apenas com alimentos,
mas também com projetos e
afetos, anseios e esperanças. Temos fome de ser amados; mas as congratulações
mais aprazíveis, as prendas
mais belas e as tecnologias
mais avançadas não bastam: nunca nos saciam completamente. A Eucaristia é
um alimento simples, como
o pão, mas é o único que
sacia, porque não há amor
maior. Nela encontramos
realmente Jesus, partilhamos a vida d’Ele, sentimos
o seu amor. Nela podes experimentar que a sua morte
e ressurreição são para ti. E,
quando adoras Jesus na Eucaristia, recebes d’Ele o Espírito Santo e encontras paz
e alegria. Queridos irmãos e
irmãs, escolhamos este alimento de vida: ponhamos
em primeiro lugar a Missa,
voltemos a descobrir a adoração nas nossas comunidades! Peçamos a graça de
nos sentirmos esfomeados
de Deus, de nunca nos fartarmos de receber o que Ele
prepara para nós.
Mas, como aos discípulos
de então, também hoje Jesus nos pede para preparar.
Perguntemos-Lhe, como os
discípulos: «Senhor, onde
queres que façamos os preparativos?» Onde: as preferências de Jesus não recaem sobre lugares exclusivos
e excludentes. Procura lugares não atingidos pelo amor,
não tocados pela esperança. É a tais lugares desconfortáveis que Ele quer ir
e pede-nos para Lhe fazer

os preparativos. Há tantas
pessoas privadas dum lugar decente para viver e do
alimento para comer! Mas
todos conhecemos pessoas
sozinhas, atribuladas, necessitadas: são sacrários
abandonados. Nós, que recebemos de Jesus alimentação e morada, estamos aqui
para preparar um lugar e o
alimento para estes irmãos
mais frágeis. Ele fez-Se pão
repartido para nós; pede que
nos doemos aos outros, que
deixemos de viver para nós
mesmos, mas vivamos um
para o outro. É assim que
se vive eucaristicamente:
derramando sobre o mundo
o amor que recebemos da
carne do Senhor. A Eucaristia traduz-se, na vida, passando do eu ao tu.
E o Evangelho deixa entender que os discípulos prepararam a Ceia, depois de
ter entrado na cidade (cf. 14,
16). O Senhor chama-nos
também hoje a preparar a
sua chegada, não permanecendo fora, afastados; mas
entrando nas nossas cidades, inclusive nesta cidade,
cujo nome – «Óstia» – sugere precisamente a entrada, a
porta. Senhor, quais são as
portas que quereis que Vos
abramos aqui? Quais são os
portões que nos chamais a
escancarar, quais são as reclusões que devemos superar? Jesus deseja que sejam
abatidos os muros da indiferença e da conivência, que
sejam removidas as grades
dos abusos e arrogâncias,
que sejam abertos os cami-

nhos da justiça, da equidade e da legalidade. A ampla
praia desta cidade sugere a
beleza de abrir-se e fazer-se ao largo na vida. Mas,
para o fazer, precisamos de
desamarrar os cabos que
nos prendem aos pegões
do medo e da opressão. A
Eucaristia convida a deixar-nos levar pela onda de Jesus, não ficar arenados na
praia à espera que chegue
qualquer coisa, mas zarpar
livres, corajosos, unidos.
Os discípulos – conclui o
Evangelho –, «após o canto dos salmos, saíram» (14,
26). No final da missa, sairemos também nós. Caminharemos com Jesus, que
percorrerá as estradas desta cidade. Deseja habitar no
vosso meio. Quer visitar as
situações, entrar nas casas,
oferecer a sua misericórdia
libertadora, abençoar, consolar. Experimentastes situações dolorosas; o Senhor
quer estar perto de vós.
Abramos-Lhe as portas e
digamos-Lhe:
Vinde visitar-nos, Senhor.
Acolhemo-Vos nos nossos
corações, nas nossas famílias, na nossa cidade.
Obrigado porque nos preparais o alimento da vida
e um lugar no vosso Reino.
Tornai-nos preparadores
ativos, portadores jubilosos
de Vós que sois a vida,
para levar fraternidade,
justiça e paz pelas
nossas estradas.
Amém.
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Governo Provincial
Coordenação Nacional da UOV
No dia em que comemoramos mais uma data da chegada das primeiras Irmãs
FDZ no Brasil, dia 18 de
junho, a Equipe de Coordenação Nacional da União
de Oração pelas Vocações,
Janeth Cavalcante Ferreira,
Alcinéia de Oliveira Lopes e
Dalva Aparecida Moreira assumiram a missão de coordenar os grupos da UOV da
Província Nossa Senhora do
Rogate com uma celebração
simples na capelinha da nos-

sa comunidade. Madre Maria Marques deu a bênção
sobre elas, aspergindo-as
com o óleo santo, pedindo
as bênçãos do Senhor sobre
cada uma e sobre a missão
que assumem. Pedimos aos
Sagrados Corações que as
iluminem e guiem e ao Santo Aníbal Maria que interceda por cada uma para que
possam levar adiante o Dom
inestimável do Rogate.
Ir. Maria Neves
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Tarde com a Família e Amigos na Escola
No mês de junho, o Artesanato promoveu um final
de tarde especial para as
turmas da Educação Infantil.
As famílias foram convidadas para visitar o parque da
Escola, foi um momento de
interação e brincadeiras!
Essa visita tornou-se
ainda mais divertida, pois,

cada família pode trazer um
amiguinho para conhecer a
Escola e compartilhar desse
espaço prazeroso.
Novas
possibilidades
e descobertas surgiram a
partir desse encontro, com
outras crianças e adultos.
Mais uma vez, afirmamos
a importância da relação

Escola e Família estabelecendo um vínculo afetivo e
de confiança, contribuindo
para que a criança tenha
mais segurança ao explorar o mundo e descobrir
sua
própria
identidade.
Prof. Graziela Nascimento
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Arraiá no ANSA
No dia dezesseis do mês
de junho, a partir das 15 horas, aconteceu o ARRAIÁ
ANSA na quadra esportiva
da Escola.
A equipe pensante atuou
de forma criativa nos detalhes, deixando o ambiente
bem agradável. Foi tudo organizado com muito amor
e zelo. Quanto orgulho!
O evento contou com
a participação dos alunos,
responsáveis, professores,
funcionários e Irmãs. Juntos

somos mais ANSA!
Barracas,
animação,
brincadeiras, comidas típicas, momento cultural e os
enfeites deram um toque especial. Confesso que fiquei
encantada com tudo que vi!
Não poderia deixar de

relatar as brilhantes apresentações das turmas. Foi
um momento de resgate da
tradição junina onde atualmente é uma junção africana, europeia e indígena.
Tudo isso esteve também
aliado ao momento que vivemos: a Copa do Mundo
na Rússia. Sinceramente
não consegui desviar o olhar
de cada dança. Foi show!
Salve Santo Antônio! Salve
São Pedro! Salve São João!
Prof. Lílian S. de Oliveira
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Ação de Graças
“Deus provê, Deus proverá,
para quem acredita, confia e
espera nada faltará”.
Temos enormes motivos
para elevar a Deus nosso
eterno agradecimento pelas
maravilhas que se realizaram neste primeiro semestre
de 2018.
- Melhorias foram feitas
em nossa rua,
- A construção da padaria,
- Melhoras da saúde da Ir.
Iracema,

- Doações do Pró Vida
para a Obra Social.
Vejam quanta riqueza!!!!
Atribuímos a Santo Antônio,
esta grande graça esperada por três longos anos: no
dia 11 de junho, recebemos

do PRÓ-VIDA a doação de
todo o maquinário para a
nossa pequena padaria, da
qual utilizamos para obter os
recursos financeiros para a
subsistência de nossa querida Obra.
Agradecemos a Santo Antônio a sua intercessão por
esta Obra que tanto bem faz
ao povo, especialmente os
mais pobres e sofridos. É
festa no céu e na terra também!

Santo Aníbal Maria
No dia 02 de junho celebramos com muita alegria a festa do nosso Fundador
Santo Aníbal Maria pedindo a ele sua proteção, intercessão e que ele continue
nos abençoando e abençoando a nossa Obra, nossa missão e nossos assistidos. A nossa ação de graças pelos benefícios recebidos!
Santo Aníbal Maria, Rogai por nós!
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Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encontro com Jovens
No dia 19 de junho, Ir. M. Eliete falou aos adolescentes e jovens da Paróquia Divino Espírito
Santo, sobre o tema: Jovens, Fé e Vocação, em sintonia com o documento da XV Assembleia
Geral Ordinária dos Bispos, que se realizou em 13 de junhyo de 2018. Este grupo de jovens se
preparam para receber o Sacramento do Crisma no deccorrer deste ano. Foi um encontro muito
bom e proveitoso.
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Festa de Santo Aníbal Maria na Escola
Devido aos transtornos
causados pela “greve dos caminhoneiros” a festa do Nosso Fundador e Pai foi transferida para o dia 05 de junho.
Além de todo amor que dedicamos ao grande Santo, ele

é também o patrono e denomina a nossa Escola: Padre
Di Francia. A sua festa aqui
foi realizada em dois momentos, assim organizados: homenagem cívica e religiosa
com desenhos, murais e ora-

ções. As crianças da Educação Infantil destacaram o Milagre das Gardênias e houve
um lindo jogral apresentado
pelo 5° ano B sobre a vida de
Santo Aníbal Maria.
Ir. Sineide das Chagas

Celebrando a Vida
A vida é o nosso bem mais
precioso, é tão forte e capaz
de mudar o mundo. Todos os
momentos em nossas vidas
são mágicos, e cabe a cada
um de nós torná-los mais
marcantes. Com gratidão
celebramos com Ir. Eliete,
o Dom da sua vida, louvando e agradecendo a Deus

pela sua vida e missão. Foi
um dia bastante gratificante
com manifestações de carinho, orações e mensagens
das coirmãs FDZ, familiares
e amigos. Partilhou também
deste momento celebrativo,
a funcionária Neusa.
“Louvado seja o Senhor
pela vida!

Dia de Santo Aníbal Maria Na Comunidade
O dia 01 de junho foi receado de bons momentos.
Recebemos a visita do Padre Tadeu com os sete Noviços Rogacionistas. Foi um
momento de recordarmos e
celebrarmos juntos, a festa
de nosso querido fundador
Santo Aníbal Maria e ao
mesmo tempo, nos confraternizarmos como coirmãos
e filhos do mesmo Pai espiritual e fundador, que nos
deixou em comum, a grande missão do Rogate. Após
este encontro de confraterni-

zação participamos da Santa Missa em honra de Santo
Aníbal Maria, juntamente
com o povo de Deus, com
as Missionárias Rogacionistas e os membros da União
de Oração pelas Vocações –
UOV. A celebração Eucarística foi presidida pelo Padre
Geraldo Tadeu – superior e
mestre dos Noviços. A liturgia foi preparada e realizada
pelos noviços e Irmãs FDZ.
Um belo encontro de Filhos
e Filhas de Santo Aníbal,
unidos pelo Rogate.

No dia 03 de junho, ainda em clima de celebração
e partilha do carisma, Ir.
Sineide teve uma participação na formação dos Noviços Rogacionistas, falando
sobre as Filhas do Divino
Zelo e destacando a figura
da Madre Nazarena Majone,
nossa cofundadora. Foi um
momento de interação entre
as famílias religiosas e de
colaboração com o processo formativo dos jovens e
futuros sacerdotes.
Ir. Eliete
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Tutorial de Brinquedos Antigos
A tradição dos brinquedos
antigos não precisa se perder neste tempo de tecnologias e modernidade. A professora de História, Luana
Mendes, motivou a turma do
6° ano para unir estas duas
realidades. Ela orientou os
estudantes a escolherem
alguns brinquedos antigos e

produzirem um vídeo tutorial
por grupo. O trabalho iniciou
com uma entrevista e terminou com uma manhã cheia
de brincadeiras e exposição.
Teve pé de lata, pipa, peteca, boneca de espiga de
milho e até carretilha! Pura
diversão!
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Higiene Bucal
A dentista Vanessa Lima
Lodetti realizou neste segundo bimestre, uma programação especial para
conscientizar nossos alunos
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, sobre
a higiene bucal. Ela apresentou ao longo das segun-

das-feiras, palestras e aulas
práticas sobre os cuidados
com os dentes e saúde em
geral. Além de dar dicas sobre a escovação, Vanessa
orientou as crianças sobre
alguns cuidados que devem
tomar para manter a boca
sempre limpa e saudável.

Poema para Santo Aníbal
A turma do 3° ano realizou
uma atividade especial para
homenagear Santo Aníbal
Maria. Ao celebrar o 1° de
junho com os alunos, a professora Iana Brígido realizou
um diálogo na aula sobre a
vida do Santo Aníbal Maria,
fundador do Instituto das Irmãs do Divino Zelo. Destacou o quanto ele foi um homem bondoso e dedicou a
sua vida aos órfãos, pobres e
abandonados. “Conversando
com a turma, alguns alunos

relataram sobre a coragem e
carinho de Santo Aníbal para
com as pessoas de Avignone. Eles se sensibilizaram e
perceberam que precisam
ser mais caridosos e ajudar
mais o próximo, assim como
Santo Aníbal fez”, destacou.
Após a discussão, as crianças desenvolveram uma estrofe sobre Aníbal. “Eles se
envolveram tanto! Saiu cada
estrofe linda, que daria para
fazer um lindo poema”, completou.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Tríduo de Santo Aníbal Maria e Santo Antônio
Aconteceu nos dias 28, 29 e
30 de maio o Tríduo de Santo
Aníbal Maria Di Francia, fundador da Congregação das
Filhas do Divino Zelo, cuja
vida inteira se dedicou aos
pobres e marginalizados.
O Tríduo foi realizado no pátio do colégio, com a participação de toda comunidade
escolar.
Seu carisma foi incentivar e
a rezar pelas vocações, tornando-se patrono da Oração
pelas Vocações.

Também no mês de junho
celebramos a festa de Santo
Antônio, realizamos o Tríduo

e Missa de Tríduo ao Padroeiro de nosso Colégio.
Aconteceu nos dias 08, 11
e 12 de junho com reflexão
com os alunos e professores no pátio e à noite com as
famílias. Foram momentos
ricos, alegres e de grande
espiritualidade.
Os temas refletidos foram:
Santo Antônio e a palavra
de Deus; Santo Antônio e a
Vocação e Santo Antônio e a
família.
Maria de Fátima

“As graças do Santo não se compram com dinheiro, mas obtem-se por meio da fé e da caridade: a fé pura e reta em Deus
e os seus santos, e a caridade em socorrer os pobres e os órfãos por amor de Jesus e de seu Santo Antônio” (Sto. Aníbal).
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Visita às Famílias!
Sagrados Corações,
nós confiamos em Vós!
Os alunos do CSA estão
consagrando seus corações,
suas vidas e de suas famílias
num ato de oração no lar, levando a estampa dos Sagrados Corações de Jesus e de
Maria, um vidrinho de água
benta e uma oração para rezarem juntamente com a família, no intuito de obter, a graça
de Jesus e a intercessão de
Maria, a união e o amor forte
e perdurável da família, assim
como foi a família de Nazaré.

Que o lar de nossos alunos,
seja cheio de alegria, afeto
sincero, paciência, tolerância,
respeito mútuo, união e que
vivam cada vez mais próximos
dos Sagrados Corações, tornando-se mais próximos dos
sacramentos.
“Senhor, mantenha a família CSA e todas as outras
famílias, perto dos Corações
de teu Filho Jesus e de Maria;
que a Vossa proteção especial esteja sempre conosco.
Amém”!
Ir. Gislene
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Festa Junina
Salve Santo Antônio!
Viva o nosso Padroeiro!
É com grande expectativa, que todos os anos a
comunidade de Três Rios
espera pelos tradicionais
festejos do Colégio Santo Antônio, para celebrar o
nosso Santo Padroeiro.
No dia 13, nossa escola
recebeu centenas de fieis
para a celebração na quadra
esportiva Santo Aníbal Maria de Francia. O evento foi
marcado por grande emoção
com a distribuição dos pãezinhos abençoados. Houve
ainda, a procissão que, com

fé e esperança, levou pelas
ruas da cidade, oração, louvor e clamor pelas bênçãos
de Santo Antônio.
E para coroar essa grande comemoração, foi realizada a tradicional festa, que
é o somatório dos esforços
de professores, alunos e
funcionários e irmãs, os

quais realizaram um lindo
trabalho para receber a comunidade com alegria.
Sim, estamos todos felizes. Conseguimos, mais
uma vez, com dedicação e
união, celebrar, com excelência, uma merecida homenagem a Santo Antônio.
Agradecemos a todos
aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram
para possibilitar esse grande acontecimento.
“Santo Antônio, rogai ao Pai
por nós e por amor e paz
para os nossos lares!”
Professora Carminha
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Homenagem aos Sagrados Corações
Durante todo o mês de
junho as imagens dos SAGRADOS CORAÇÕES DE
JESUS E DE MARIA visitaram as famílias dos alunos
do Colégio Santo Antônio.
A culminância destas visitas se deu em uma emocionante e devotada celebração
em honra aos SAGRADOS
CORAÇÕES.
Os alunos
ouviram o
Evangelho de São Mateus
e refletiram sobre ter como
exemplo o CORAÇÃO MANSO E HUMILDE DE JESUS.
Vivenciaram que o Coração
de Jesus está inteiramente
vivo em Maria e que tudo o
que é comunicável em Je-

sus vive em Maria.
Através da música “Sagrado Coração”, cantamos a
importância de termos como
morada os Sagrados Corações. Que em todos os momentos de nossa vida, Eles
se fazem e se farão presentes. Um amor que envolve
e protege, sendo sempre o
nosso PORTO SEGURO e
que sempre devemos caminhar na direção d’Eles.
Finalizamos a celebração com toda a Comunidade
Educativa tendo como propósito oferecer-se na oração
e na ação, de acordo com os
desígnios Deus.
Coordenadora Lucianita
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Missa e Procissão de Santo Antônio
A família CSA homenageou seu patrono com uma
linda missa celebrada na
Quadra do Colégio. Na ocasião contou-se com a presença das Comunidades

educativa e paroquial, às
quais se fez a distribuição e
bênçãos dos pães. Seguidamente, em ato de fé, caminhamos todos pelas ruas, rezando, refletindo e cantando.

Santo Antônio, grande
pregador da Palavra, amigo
dos pobres, doutor da Igreja,
Patrono da nossa Escola, rogai por nós!
Prof. Gisele Ibrahim
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Missa em honra aos Sagrados Corações
No dia 28 de junho, os
alunos do segundo e terceiro anos do CSA, se reuniram
na capela do Colégio para a
missa mensal. Na ocasião, a
ênfase da liturgia recaiu sobre os Sagrados Corações
de Jesus e Maria, pelos quais
toda a Família CSA cultiva
profundo amor e devoção.
Pedimos que os Sagrados Corações infundam nos
corações de nossos jovens e
de suas famílias, a verdadeira entrega a Deus, profunda
configuração a Cristo e pura
devoção a Maria Santíssima,
para que assim, prossigam

em sua caminhada e um dia,
estejam todos reunidos na
Pátria Celeste.
Que o Amor desses Sagrados Corações nos ensine
a amar e entregar a vida por
amor, permanecendo com
Eles todos os dias de nossa
existência! Que aprendamos
esse Amor no Imaculado Coração de nossa Mãe e Rainha e recebamos do Senhor
a graça de amá-Los mesmo
em meio a nossas imperfeições.
Parabéns aos professores
e alunos por esse belo momento de fé e devoção!
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Aniversário da Madre Eli
Celebrar! A vida é dádiva
de Deus por isso devemos
celebrá-la. Nesse dia 08 de
junho, comemoramos, com
muita alegria, a vida de nossa querida Madre Maria Eli.
Louvamos e agradecemos a Deus pelo Dom de

sua vida e pedimos que o
Senhor lhe conceda muitos
anos de vida, repletos de
paz e saúde e nos prestigie
com sua amável presença.
Parabéns, Madre Eli!
Márcia Fernanda
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festa Junina
No dia 15 foi realizada a
tradicional Festa Junina da
Obra Social, em comemoração de nossos Santos Padroeiros: Santo Antônio, São
João e São Pedro. A festa
aconteceu na quadra da
Obra, que estava toda enfeitada especialmente para a
ocasião. Na abertura, houve
a acolhida das crianças assistidas, com brincadeiras
típicas que proporcionaram
grande diversão aos pequenos.
Estavam presentes as
Irmãs M. Helena Francisca

e Cleusa Maria dos Santos, juntamente com as aspirantes, Juliana Figueira e
Daniela Lourenço e toda a
equipe educativa da Obra
Social.
O ponto ápice da festa foi
a linda quadrilha apresentada pelas crianças. Terminamos este nosso dia de festa,
com um grande sentimento
de alegria e gratidão, por
estar partilhando mais uma
vez, esse momento tão especial com as crianças.
Juliana F. da Silva e
Daniela L. Oliveira
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Dia do Fundador
A festa do nosso Fundador Santo Aníbal Maria di
Francia, em 1º de Junho, foi
celebrada com a Santa Missa em nossa capela, presidida pelo Pe. Eliezer, msc.
Os membros Associados da
União de Oração pelas Vocações (UOV), se fizeram
presentes para comemorar
esta data tão bonita prá todo
o nosso Instituto e prá toda
a Família do Rogate. Foi um
momento de louvor e ação
de graças pela figura de
Santo Aníbal Maria, sua vocação e sua santidade. Mo-

mento também de agradecer
o nosso chamado como Lei-

gos Associados e como Religiosas e de pedirmos ao Senhor, a graça da fidelidade e
a graça de muitas e santas
vocações para toda a Igreja. Que Santo Aníbal possa
interceder por nós para que
possamos permanecer sempre incessantes na oração
para obter bons operários,
propagar e divulgar com insistência este mandato e
Sermos os bons Operários,
as boas operárias para essa
messe que tanto precisa de
nós.
Ir. Maria Neves
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Celebrando a vida
Celebre cada dia, cada
hora, cada minuto, cada
segundo, cada milésimo de
segundo, o ar que respira,
os sons que você ouve, e se
não ouve, os sons que você
sente, as imagens que você
vê, e se não vê as imagens
que você imagina, o andar,
e se não andas, os lugares
que você chega sem sair do
lugar, o falar, e se você não
fala, os gestos e/ou sinais
que pode realizar para comunicar.
Celebre as amizades, a
família, o trabalho; Celebre

as alegrias, as conquistas,
o sucesso; Enfim, celebre a
Vida, pois a vida é um Livro
que é escrito continuamente, e que não pode ser apagado, mas podemos dar-lhe
um final feliz.

Com este espírito de celebração e com grande alegria, iniciamos o mês de junho, mais especificamente
no dia 04, celebrando juntamente com a Ir. Bernadete,
o dom de sua vida. Desde a
manhã, na oração das laudes louvamos e agradecemos a Deus o dom de sua
vida e pedimos para que o
Senhor lhe conceda muitos
anos de vida com saúde e
muita paz.
Parabéns, Ir. Bernadete!
Ir. Maria Neves
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Celebrando 80 anos
Encerramos o mês celebrando mais uma festa da
vida: agora da Ir. Vitória. Segundo o salmista, “setenta
anos é o total de nossa vida,
os mais fortes chegam aos
oitenta” (Sl. 89). E, Ir. Vitória
chegou lá. Podemos afirmar
com toda certeza: Celebrar
80 anos é sem duvida um
marco muito importante na
vida de uma pessoa. Quanta
bagagem e sabedoria, quantas historias e acontecimentos...
Uma das grandes bênçãos é a experiência adquirida e a certeza de que os
anos vividos não foram em
vão... Hoje mais uma janela se abre diante dos olhos:
aproveite para olhar o sol!
Veja somente a beleza desta data tão linda! Continue a
trilhar no caminho da realização de seus maiores sonhos! Não esqueça nunca
que a felicidade, o otimismo
e a fé trazem a esperança
de um dia melhor!

Por isso, no dia 27, dia
do seu aniversário, celebramos na comunidade com a
presença de seu irmão Oldemar (Mazinho), as irmãs
da equipe Pré-capitular que
estava em reunião, a Ir. Maria Eli, Ir. Amélia que chegou
da Angola, Ir. Aparecida que
chegou de Roma e os funcionários. Foi uma cerimônia
simples com um delicioso
café da manhã.
No dia 30 a festa continuou. A Comunidade Madre
Nazarena Majone veio cele-

brar com ela este momento
tão especial. Às 11 horas,
Pe. Eliezer, msc, presidiu a
eucaristia em ação de graças. As crianças, filhos dos
funcionários entraram juntamente com a Madre Maria Marques com a imagem
de Nossa Senhora, da qual
Ir. Vitória é devota. Em seguida, um delicioso almoço
com a presença do padre,
de uma Irmã da Comunidade de Santa Rita, dos funcionários com seus filhos e
amigos.
Com ela agradecemos as
dádivas recebidas... pois, o
ato de celebrar e agradecer
nos conecta ao Divino e ao
essencial que o Universo
coloca ao nosso dispor. São
80 nos vivendo as grandes
dádivas que Deus lhe concedeu. Que o Senhor continue abençoando a sua vida
e presenteando-a com tudo
aquilo que o seu coração almeja. Parabéns, Ir. Vitória!
Ir. Maria Neves
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