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Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles
que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso
socorro, fosse por Vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a Vós, Virgem
entre todas singular, como Mãe recorro, de Vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus
pecados, me prostro aos Vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho
de Deus humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que Vos rogo.
Amém. (São Bernardo)
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ANIVERSARIOS

NATALICIOS
Junho
01: Ir. M. Luzia R. de Moraes
04: Ir. M. Bernadete Jonas da Silva
08: Ir. Maria Eli Milanez
08: Ir. M. Josilene da Rocha
09: Ir. M. Eliete Bauer da Cunha
27: Ir. M. Cristina Barbosa Batalha
27: Ir. M. Vitória de Souza

Felicidades!

Ressurreição
- Glória Alice Ferreira de Souza - 09/05 - Sobrinha de Ir.
Maria José Ferreira - Valença/RJ
- Irmã Dorotéia Rosso (Irmãs Escolares de Nossa Senhora) - 30/05 - Prima de Ir. Nelsa Cechinel - Criciúma/SC

DATAS E SPECIAIS

JUNHO
01 - Solenidade de Santo Aníbal Maria
01 a 05 - Semana Vocacional por ocasião dos 25 anos de Ir. Cleusa Maria dos Santos
05 - 25 anos de Profissão Religiosa de Ir. Cleusa
03 - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
13 a 18 - Semana Vocacional em Três Rios/RJ
13 - Solenidade de Santo Antônio
18 - 65 anos de presença FDZ na América Latina
21- Aniversário de Nascimento da Madre Nazarena Majone
21 - 22 anos da Província N. S. do Rogate
25/06 a 02/07 - Semana Vocacional em Içara/SC
27 e 28 - Reunião do Conselho - * Assembleia Geral Eletiva – REDIZE E REDIZAS
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EDITORIAL

“Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do
meu destino. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha
vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim”.

Queridas Irmãs,
Ao longo deste mês de
maio, fomos convidadas a
fazer um caminho de fé e
ascese junto à Maria, Nossa
Mãe querida, Mãe amável e
carinhosa, que segura sempre na nossa mão, cuida do
nosso coração, da nossa
vida e nos ensina a trilhar
nas mesmas pegadas de
seu Filho Jesus.
Tivemos, ou melhor temos, sempre a oportunidade
de aprofundar e cultivar nossa devoção e amor a Maria,
esta Mulher-Mãe, que é a
obra-prima da Criação.
Santo Aníbal Maria, demonstrando seu grande
amor e devoção à Maria nos
diz: “...Todas as criaturas
de Deus trazem a imagem
de Deus onipotente que as
criou, e todas são objeto do
seu amor infinito...Ora, entre
todas as criaturas, a mais
amada pelo Sumo Deus é
a Santíssima Virgem Maria; justamente por isso foi
criada a mais bela, mais

amável, mais rica de dons e
privilégios que todas as outras, criaturas juntas. Sim, a
criação de Maria Santíssima
supera a de todos os seres;
aliás, poder-se-ia dizer que,
quando Deus criou todas
as coisas e todas as criaturas racionais, tinha presente a Santíssima Virgem,
como aquela que deveria
ser a obra mais bela de suas
mãos divinas”. (AR, p.97)
Entre outras, a devoção
Mariana é uma da mais caras, a nós, Filhas do Divino
Zelo, deixada pelo Fundador, como um valioso patrimônio para o nosso Instituto.
Faz parte da nossa vida, do
nosso cotidiano como também das nossas tradições,
cultivar e fazer crescer com
zelo e piedade a nossa devoção para com a nossa
Mãe, Maria Santíssima.
Jesus demonstrando seu
grande amor por nós, nos
deixou sua própria Mãe,
como nossa Mãe, protetora,
companheira e nosso amparo materno. Aquela que
está presente conosco em
todos os momentos de nossa vida, sejam eles alegres
ou difíceis. Ela nos sustenta com suas orações junto
ao seu Filho Jesus. Santo
Agostinho nos revela, que:
“As orações de Maria junto
a Deus têm mais poder junto da Majestade divina que
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as preces e intercessão de
todos os anjos e santos do
Céu e da Terra”.
Não somente neste mês
dedicado à Maria Santíssima, mas sempre, será oportuno rever a nossa vida, e
nos perguntarmos: Qual
o papel de Maria Santíssima na minha vida e na
vida do Instituto? Como
cultivo a minha devoção à
Maria? Como eu me relaciono com ela, qual a importância de sua presença
em minha vida? Na certeza e na confiança de que
ela está sempre atenta aos
nossos pedidos e necessidades, procuremos tê-la
como nossa companheira
de caminhada, rezemos todos os dias essa linda oração: “Maria, minha querida e
terna Mãe, colocai vossa mão
sobre minha cabeça. Guardai
minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. Santificai meus
pensamentos, sentimentos,
palavras e ações, para que eu
possa agradar a Vós e ao vosso Filho Jesus e meu Deus. E
assim, possa partilhar da vossa felicidade no céu. Jesus e
Maria dai-me vossa bênção:
em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. (Pe
Tiago Alberione)
Que Maria Santíssima
nos abençoe e nos sustente
na vocação e na caminhada.
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Papa Francisco
AUDIÊNCIA GERAL
Quarta-feira, 25 de Maio de 2016
Bom dia,
caros irmãos e irmãs!
A parábola evangélica
que há pouco ouvimos (cf.
Lc 18, 1-8) contém um ensinamento importante: «A necessidade de orar sempre,
sem nunca se cansar» (v. 1).
Portanto, não se trata de rezar às vezes, quando tenho
vontade. Não! Jesus diz que
é preciso «orar sempre, sem
se cansar». E cita o exemplo
da viúva e do juiz.
O juiz é uma personalidade poderosa, chamada a
emitir sentenças com base
na Lei de Moisés. Por isso,
a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem
pessoas tementes a Deus,
dignas de fé, imparciais e
incorruptíveis (cf. Êx 18, 21).
Ao contrário, este juiz «não
temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma» (v. 2).
Era um juiz iníquo, sem escrúpulos, que não tinha em
consideração a Lei mas fazia o que queria, segundo o
próprio interesse. Uma viúva
vai ter com ele para obter
justiça. As viúvas, juntamente com os órfãos e com os
estrangeiros, eram as categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos que lhes
eram assegurados pela Lei
podiam ser espezinhados

com facilidade porque, dado
que eram pessoas sós e indefesas, dificilmente podiam
fazer-se valer: uma pobre
viúva, ali sozinha, ninguém
a defendia, podiam ignorá-la, sem lhe fazer justiça.
Do mesmo modo também
o órfão, o estrangeiro, o
migrante: naquela época
esta problemática era muito
acentuada. Diante da indiferença do juiz, a viúva recorre
à sua única arma: continuar
insistentemente a importuná-lo, apresentando-lhe o
seu pedido de justiça. E é
precisamente com esta perseverança que ela alcança
a sua finalidade. Com efeito, numa certa altura o juiz
atende-a, mas não porque
é impelido pela misericórdia,
nem porque a consciência
lho impõe; ele simplesmente
admite: «Dado que esta viúva me importuna, far-lhe-ei
justiça, senão ela não ces05

sará de me molestar» (v. 5).
Desta parábola Jesus
haure uma dupla conclusão:
se a viúva conseguiu convencer o juiz desonesto com
os seus pedidos insistentes,
tanto mais Deus, que é Pai
bom e justo, «fará justiça
aos seus escolhidos, que
clamam por Ele dia e noite»;
e além disso, não os «fará
esperar muito tempo», mas
agirá «imediatamente» (vv.
7-8).
Por isso Jesus exorta a
rezar «sem se cansar». Todos nós sentimos momentos
de cansaço e de desânimo,
sobretudo quando a nossa
oração parece ineficaz. Mas
Jesus tranquiliza-nos: diversamente do juiz desonesto,
Deus atende os seus filhos
de modo imediato, embora
isto não signifique que o faça
segundo os tempos e modos
que nós gostaríamos. A oração não é uma varinha mágica! Ela ajuda a conservar
a fé em Deus, a confiar em
Deus até quando não compreendemos a sua vontade.
Nisto, o próprio Jesus — que
rezava muito! — serve-nos
de exemplo. A Carta aos Hebreus recorda que «nos dias
da sua vida mortal, [Ele] dirigiu preces e súplicas, entre
clamores e lágrimas, àquele
que o podia salvar da mor-
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te, e foi atendido pela sua
piedade» (5, 7). À primeira
vista esta afirmação parece
improvável, porque Jesus
morreu na cruz. E no entanto
a Carta aos Hebreus não se
engana: Deus salvou verdadeiramente Jesus da morte,
vencendo-a com uma vitória
completa, mas o caminho
que teve de percorrer para a
alcançar passou através da
própria morte! A referência
à súplica que Deus atendeu
remete para a oração de Jesus no Getsêmani. Tomado
pela angústia incumbente,
Jesus reza ao Pai para que
o livre do cálice amargo da
paixão, mas a sua prece

está permeada de confiança no Pai e Ele entrega-se
incondicionalmente à sua
vontade: «Contudo — diz
Jesus — não se faça o que
Eu quero, mas sim o que Tu
queres» (Mt 26, 39). O objeto da oração passa para segundo plano; o que importa
antes de tudo é a relação
com o Pai. Eis o que faz a
oração: transforma o desejo, modelando-o segundo a
vontade de Deus, qualquer
que ela seja, porque quem
ora aspira em primeiro lugar
à união com Deus, que é
Amor Misericordioso.
A parábola conclui-se
com uma pergunta: «Mas

quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé
sobre a terra?» (v. 8). E com
esta interrogação estamos
todos alertados: não devemos desistir da oração, mesmo que não seja correspondida. É a prece que preserva
a fé, pois sem ela a fé vacila!
Peçamos ao Senhor uma fé
que se faz oração incessante, perseverante, como a da
viúva da parábola, uma fé
que se alimenta do desejo
da sua vinda. E na prece experimentamos a compaixão
de Deus que, como um Pai,
vem ao encontro dos seus
filhos cheio de amor misericordioso.

Circulares e Comunicados
COMUNICADOS

GOVERNO GERAL
Nº 42/2016
Assunto: Síntese das contribuições capitulares e Documento para o Capítulo Geral
Nº 43/2016
Assunto: Rito da Profissão Religiosa
GOVERNO PROVINCIAL
Nº 01/16
Assunto: Solenidade de Pentecostes e Formação Permanente - Segundo Grupo
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Governo Provincial
Humanização e Vida Religiosa FDZ
Nos dias 25 a 29 de maio,
realizou-se, na Casa Provincial, o encontro de Formação Permanente para o segundo grupo. Assim, como
no primeiro grupo, o encontro foi assessorado pelo teólogo Cesar Kuzma e pela
psicóloga Maria da Glória
Cracco. Fechando com um

momento marcante, no último dia, o grupo fez a sua
peregrinação ao Santuário
da Divina Misericórdia (de
Vila Valqueire), participou da
Santa Missa no Santuário e
fez a passagem pela Porta
Santa, em consonância com
as iniciativas indicadas pelo
Jubileu da Misericórdia. Fo-

ram momentos profundos
de revigoramento da fé e da
nossa espiritualidade. Quanto às assessorias, o grupo
avaliou como sendo positivas e favoráveis à proposta
de formação para a humanização, estabelecida pelo VII
Capítulo Provincial.
Ir. M. Simoni F. Freire
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100 Anos de Altamura!
Agradecemos a Deus, pelos 100 anos de fundação da comunidade de Altamura/Itália, celebrados no dia 24/05/2016!

Profissão Perpétua FDZ
Compartilhamos
com nossas coirmãs
a alegria do chamado! Parabéns às
Irmãs Nija, Nadija,
Remia, Sini e Savitha
pelos Votos Perpétuos, emitidos no dia 05
de maio em Cochin,
Índia.
Desejamos
que
cada coirmã, seja na
Igreja e no mundo,
sinal do Amor Misericordioso de Deus,
empenhadas em viver o mandamento
do Mestre: “Rogai,
ao Senhor da Messe,
que envie operários à
sua Messe”.
Garantimos a cada
uma nossas orações,
confiando-as a Nossa Senhora, Rainha
das Vocações! Deus
seja louvado por esse
Dom para a Messe!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/RJ
Valença

Encontro de Educadores no ANSA
No dia 27 de maio, os educadores do Artesanato Nossa Senhora Aparecida, participaram do encontro de Formação para Assessores de Juventudes. Essa formação é
promovida pela Província Nossa Senhora do

Rogate, através do Centro de Estudos, Espiritualidade e Comunicação. O tema abordado
diz respeito a uma das prioridades do Plano
Provincial 2015-2018! Foi um momento especial de encontro, partilha e ricas reflexões!
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Visita Fraterna
No mês de maio, alunos do 8º e 9º Ano, com Irmã Eliane e as professoras Cora e Gisele, do
Colégio Santo Antônio, visitaram nossa Escola e a Obra Social Nossa Senhora Aparecida. Foi um
dia de convivência e encantamento mútuos! Agradecemos a todos pela belíssima iniciativa!
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Homenagem às Mães e a Maria
No dia 16 de maio, a Comunidade Educativa e de
Assistência Social, no pátio
do ANSA, reuniram-se em
ambos os turnos para bendizer ao Senhor o dom da
vida das Mães e agradecer
a nossa Mãe comum, Maria
de Nazaré.
Com singeleza e encanto, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental
2, juntamente com a Obra
Social, através do amor, da

ternura, carisma e alegria,
emocionaram as mães e a
todos que estavam presentes.
Por meio da arte, da
música, jogral, preces e
encenação, deram vida e
expressão à celebração
como um hino de louvor a
Deus porque existem entre
nós anjos que se chamam:
MÃES!
Como eco, nesse dia especial, ressoou a interpre-

tação da música de Nando
Reis e Roberta Campos: “Te
amarei de janeiro a janeiro
até o mundo acabar”. Foi
Lindo! Juntamente com as
homenageadas, as crianças
coroaram a Rainha do Céu,
a Mãe de Jesus e nossa,
em uma só voz cantando:
“Te coroamos ó Mãe”.
No final da celebração,
todas as mães, receberam
uma linda rosa com um gigante abraço.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Corpo e Sangue de Cristo
Quinta-feira, 26/05,
uma belíssima manhã com frio e sem sol
animou os católicos
da comunidade Paroquial São Donato,
nesta festa de Corpus
Christi: O corpo de
Cristo. Também nós,
Filhas do Divino Zelo,
nos juntamos ao povo
saindo cedo de casa.
Cada qual havia juntado materiais como: pó de
serra colorido, pó de café,
cal, flores, etc... para embelezar as ruas e expandir
sua criatividade com encantáveis tapetes. Eram crianças, adolescentes, jovens,
adultos e mesmo idosos, em
sintonia e alegria, auxiliando os que precisavam mais

e se alegrando com as belezas em conjunto construídas. Foi nossa manifestação
de amor e reverência para
com o Senhor Jesus. O Corpo de Cristo reverenciado e
amado na Eucaristia é o corpo que se doou por inteiro à
humanidade a ponto de morrer crucificado para não trair
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seu amor por nós. Este
mesmo Jesus é o corpo que deve ser reverenciado e amado na
figura de cada irmão
e cada irmã, não importando raça, cultura,
cor, condição social,
simpatias ou não. Pe.
Vander, nosso Pároco,
fez um bela e profunda
homilia sobre a beleza
e sacralidade do Corpo. Nossa fé cristã nos chama a olhar para o céu, para
o Infinito e ao mesmo tempo,
nos convoca a olhar para a
terra e valorizar e ajudar a
caminhada do ser humano
em qualquer situação. Agradecemos a Jesus por esta
parada orante no meio da
semana.
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Missa em Honra a Santo Aníbal Maria Di Francia - 11/05/2016
Neste Ano Santo da
Misericórdia, vivendo
um tempo de graças
no IV Cerco de Jericó,
iniciativa missionária
da paróquia São Donato de Içara/SC, fizemos memória do nosso
querido Santo Aníbal
Maria Di Francia, antecipando a celebração
do 12º aniversário de
sua canonização, no
dia 16 de maio.
Disse o nosso Papa Francisco: “Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus,
brota e flui incessantemente
a grande torrente da misericórdia”. Nós podemos dizer
que nesta mesma grande
torrente flui o Mandamento
Divino do Rogate – Rogai:
“Rogai ao dono da messe
que envie operários à sua
messe”, para concretizar a
misericórdia divina, através
da oração e ação de homens
e mulheres generosos como
Aníbal Maria. Tal como Deus
é misericordioso, assim somos chamados também a
sermos misericordiosos uns
para com os outros.

Aníbal Maria, rosto misericordioso de Jesus, viveu intensamente o mandamento do Rogate, como
um bom operário na messe
do Senhor. Foi considerado
pai dos órfãos e dos pobres,
que a exemplo de Jesus,
deu sua vida pelos irmãos
mais abandonados.
Era tão grande a misericórdia de Aníbal Maria que
o levou a criar dois Institutos
Religiosos, para que mais irmãos e irmãs necessitados
fossem atendidos: as Filhas
do Divino Zelo e os Rogacionistas do Coração de Jesus, com a missão de zelar
o mandamento de Jesus:
“Rogai ao Senhor da messe”, expressão do seu amor
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e zelo pela humanidade. Ele muito contribuiu para a criação do
Dia Mundial de Oração
pelas Vocações que
celebramos no Quarto
Domingo da Páscoa,
Dia do Bom Pastor.
Madre Nazarena é a
co-fundadora das FDZ
e grande colaboradora
de Aníbal Maria. Ela
já está em processo
de canonização, porque foi
uma Irmã humilde, cheia de
fé e misericordiosa.
Nesta celebração, prestamos uma homenagem à
Mãe Maria, à qual Aníbal
Maria muito amou. Sabemos
que Maria já recebeu muitos
títulos e nós da Família do
Rogate, a veneramos como
Nossa Senhora do Rogate, aquela que, como disse
Santo Aníbal, recolheu no
seu Imaculado Coração, o
divino mandamento do Rogate e o observou. Que Ela
nos ensine a guardá-lo em
nosso coração e a colocá-lo
em prática.
Irmã M. Bernadete J.
Da Silva, fdz
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Visita à Escola Padre Di Francia (19 a 23/05)
Ir. Nelsa ao retornar de Brasília relatou a sua experiência que foi muito boa. Na sexta-feira,
20/05, esteve todo o dia na escola, visitando as salas e convivendo com a comunidade escolar.
Encontrou-se com professores e funcionários durante a manhã de sábado, fazendo de forma dinâmica uma memória da história do Instituto FDZ e do significado da missão educativa segundo
o Carisma do Rogate. Os educadores participaram com muita disposição. Na segunda-feira,23,
pela manhã esteve com os noviços rogacionistas e o formador Pe. Geraldo Tadeu, com os quais
tiveram um encontro informal, mas muito interessante sobre a História do Instituto FDZ e RCJ.

Reciclagem
As turmas do Jardim III (A e B) da Educação Infantil usaram a criatividade e confeccionaram
lindos trabalhos com o aproveitamento de diferentes materiais. O trabalho de reciclagem foi realizado em sala de aula e conscientizou as crianças sobre a importância do cuidado com a natureza
e seus recursos.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

lívia

Adoracion Perpetua (24/05/2016)
Adoración en nuestra comunidad. Empezamos a las
siete horas con la exposición
del Santísimo e oración de
Laudes. Los niños del CMN
con la maestra Gladis Mercado, acompañados por Hna.
Carolina, dan gracias a Dios
por pertenecer al Proyecto
Centro Madre Nazarena y
compenetrados, con sencil-

lez de niños, manifiestan sus
alabanzas a Jesús-amigo
con un lindo momento compartido en tres partes. Escucharon hablar: Quien es y
donde está Jesús? Colocaron se a la escucha de Jesús
y los niños hablaran a Jesús.
Volviendo para la Clase de
Apoyo Escolar, comentaban
lo que Jesús les hablaba..

Es muy lindo. Jesús permaneció entre nosotras hasta la
tardecita cuando con la recitación de Vísperas y cantos de alabanzas hicimos la
clausura. Dimos las gracias
por este día tan lleno de fé y
de esperanzas en Jesús que
nos acompaña día a día e
nos ayuda a buscarlo siempre más.
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Celebrando el Año de la Misericordia (16/05/2016)
Celebrando el “Jubileo de Oro” de Universidad Católica Boliviana San Pablo, Hna.
Carolina, estudiante de Teología, participo del
encuentro de las Universidades Católicas,
conmemorando así el “AÑO DE LA MISERICORDIA”. Por la mañana misa en la catedral,
celebrada por lo Obispo Don Sergio Alfredo
Gualberti Calandrini, ssf.

En la tarde, todos participaron en la parroquia de la Santa Cruz. Hubo tiempo para
espiritualidad, informaciones, repases de
congresos, encuentros, presentación de estadísticas universitarias y charlas. Las tareas
fueran concluidas 21:00 con un rico refrigerio
ofrecido pela universidad San Pablo.

Centro Madre Nazarena (31/05/2016)
Los Niños del Centro Madre Nazarena,
hicieron la coronación de la Virgen María,
en la capilla de Urkupiña, juntamente con
las Hermanas y la profesora Gladis Mercado. Dando gracias a María la madre de
Jesús que nos protege.
En la noche nuestra comunidad presto
homenaje a la virgen de María, unidas con
todas las hermanas la coronamos, felices.
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Corpus Christi (26/05/2016)
La solemnidad de Corpus Christi fue celebrada en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Este año fue reflexionado “Unidos por
el pan de la misericordia”. Los Monaguillos,
orientados por Hna. Carolina, participaron
con mucha alegría y acompañaron a los
Ministros Extraordinarios de la Comunión.
Oficio que desempeñan con gran empeño.

Fiesta en la Capilla de Urkupña (15/05/2016)
Fiesta Solemne de Pentecostés. Preparamos-nos
con un novenario, reflexiones y cánticos propios que
nos ayudarán a vivir la espiritualidad propia de Pentecostés.
En la Capilla Virgen María de Urkupiña, en este día
en que conmemoramos el
“Día Internacional de la Familia”, hubo la realización
de la Kermesse en homenaje a todas las familias de

la comunidad. Así tentamos
rescatar la verdadera kermesse, ya olvidada y poco
participada por la Comunidad, en una fiesta alegre,
innovada con juegos populares, ballet, danza, Show
de Boxeo, desfile de moda,
poesías, concursos, sorpresas… rifas y las comidas típicas de los departamentos.
Iniciamos después de misa,
09:30h y la clausura 16:00h.
Cuando fueran presentadas
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las sorpresas y últimas novedades.
Nuestros niños del Centro
Madre Nazarena presentaron una danza, que dejo sus
padres e todos muy contentos. Fue un día muy divertido
y alegre, en que las familias
del barrio, motivadas por las
Hermanas y miembros del
Consejo de la Comunidad
participaron y compartirán
sus talentos, alegrías que
dejo todos felices.
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El Nuevo Templo de “Mechero” (22/05/2016)
La celebración solemne
de Inauguración de la Iglesia
que llevo el nombre de “Beato Oscar Romero y Santa
Mónica”, como patronos,
ocurrió a las 09:00h en la
Plaza de Mechero, presidida
por el Sr. Obispo Don Sergio
Alfredo Gualberto Calandria,
ssf. y Monseñor Estanislao
Bilman, junto con los Sacerdotes de la Parroquia Hombres Nuevos.
En este día, en las siete
Comunidades de la Parroquia no fueron celebradas
misa y todos fueran invitados
a participar del acto solemne
de Inauguración del majes-

toso templo Chiquitano, que
por varios años de intenso
labor por parte de Monseñor
Nicolás Castellanos y de la
Parroquia Hombres Nuevos
y Comunidades, ahora se
llevo a cabo. Fueron Años
de mucho sacrificio, de mucha expectativa y de mucha
fe, los fieles esperaban deseosos el templo en la plaza
hermosa del Mechero, donde amanece siempre con un
sol radiante e bello. Así el
Párroco P. José Nogueruela,
SD. expreso las buenas venidas a centenas de fieles:
“Queremos que este templo
sea un reflejo de la LUZ de

Jesús Resucitado a todos
que entran para acostarse
a la Palabra, a Jesús en la
Eucaristía y en la búsqueda
de Paz”.
El templo estaba lleno
de fieles, llevados por la fe
unos, y otros por la curiosidad de ver pela primera vez
la consagración de una Iglesia.
Autoridades Civiles y
Eclesiásticas de Santa Cruz
estaban presentes y les fue
dado gracias a todos que, de
granito en granito, llevaron a
cabo más un Templo para
que los que necesitan vayan
y manifiesten su fe.
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Solidariedad 23/05/2016)
Saúl Juez, español, joven voluntario por la Institución Hombres Nuevos deja hoy su labor misional como profesor, en el Centro Madre Nazarena. Nosotras del Proyecto le damos las gracias
por su dedicación, su imparcialidad para con los niños y su ejemplo de joven lleno de gana. Manifestamos nuestras Gracias con un sencillo regalo que mucho lo alegro: una mocilla y un álbum
conteniendo el recuerdo de todos los niños, confeccionados por ellos. Concluimos, confraternizando con un refrigerio. Gracias por habernos brindado durante estos meses y que Dios lo bendiga
siempre.
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Festa de Santo Aníbal Maria em Aparecida de Sapucaia
No dia 15/05, as Irmãs FDZ, celebraram com muita alegria a festa de Santo Aníbal Maria em
uma das comunidades da cidade de Aparecida de Sapucaia. O padre, Marco Aurélio, é profundamente devoto de nosso Fundador, e leva adiante sua devoção entre os fiéis de sua paróquia.
Foi uma festa linda! Agradecemos a todo o povo e em especial ao Padre Marco por seu carinho
e dedicação!
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Perseverando em Jesus: Caminho, Verdade e Vida
No dia 04 de maio de 2016, Irmã Vilma e Irmã
Cleusa, assessoraram o encontro de adolescentes da paróquia, refletindo os textos: Encontro de Maria com Isabel e as Bodas em Caná. O
objetivo foi despertar nos adolescentes os valores que Maria ensinou através de seus gestos e
atitudes. Falamos um pouco da diversidade de
nomes a ela dedicado e através da Dinâmica e
trabalhos de grupo percebemos a criatividades
dos nossos adolescente em retratar a imagem
de Maria. Foi um encontro muito rico para cada
um dos adolescentes e também a nós.
Comunidade Nossa de Fátima
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Amor com Amor se Paga
Um alô extensivo, um grito de gratidão
às iniciativas da escola MADRE NAZARENA MAJONE, envolvendo os educandos
na campanha em prol das Obras Sociais,
arrecadando produtos de limpeza e higiene. Compartilhar é um gesto nobre que
enriquece o doador. Valeu pela solidariedade com a CASA DA CRIANÇA de Lajinha/MG.
20

Mês das Rosas
Com o coração agradecido, bendizemos
ao Senhor por termos um Pároco hiper-fervoroso, ardoroso e zeloso em seu ministério,
realizando atividades inovadoras na paróquia,
atendendo confissões nas comunidades rurais e visitando enfermos acamados. É um associado que implantou o “ENVIAI, SENHOR”
e apoia nosso Carisma.

Neste mês, temos Coroação de Nossa Senhora nas Missas dominicais e, durante a semana, às 5h30min, temos Missa com novena
de Pentecostes.
A participação nos atos litúrgicos é intensa!
Continuemos pedindo mais e bons operários
segundo o Coração de Jesus.
Comunidade Nossa Senhora de Fátima

UOV em Chalé

No dia 1º de maio, os Associados da
União de Oração pelas Vocações, da comunidade Chalé, de Lajinha/MG, renovaram seus compromissos de rezar e trabalhar pelas vocações!
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Homenagens à Mãe “Maria”
Nas celebrações dominicais durante todo o mês de maio, na Paróquia Santo Antônio, foi realizada a coroação de Nossa Senhora por diversos grupos. É o gesto mais concreto e vibrante que
o povo realiza para homenagear Maria, nossa Mãe, durante o mês a ela dedicado.
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Celebrando em Caraíbas

Apoio Pastoral

Como já acontece há vários anos, a Comunidade FDZ de Maetinga, participou da abertura da Trezena de Santo Antônio na vizinha
cidade de Caraíbas. Lá estiveram Ir. Edna, Ir.
Geralda e Ir. Juçara.

A principal atividade apostólica da Comunidade FDZ em Maetinga é o apoio pastoral
à igreja local. Todos os grupos contam muito
com a assessoria das Irmãs.
No dia 1º de maio, Ir. Juçara e Ir. Edna
acompanharam o curso de preparação de pais
e padrinhos para o Sacramento do Batismo.
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Parabéns às Mamães
No dia 06 de maio, as crianças e adolescentes do Projeto ERA, fizeram com muita simplicidade
e carinho, a homenagem às mães.
Através de poesias, músicas e teatrinho, o grupo manifestou gratidão, admiração e reconhecimento pela presença das mães em suas vidas.
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Dia das Mães
Ir. Edna e Ir. Juçara participaram de uma celebração Eucarística na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, Piabas. Na simplicidade do povo houve calorosa homenagem às Mães.
À noite, na Igreja Matriz Santo Antônio, além da coroação de Nossa Senhora, houve apresentação de músicas por um grupo de crianças.
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Encontro Vocacional
De 20 a 22 de maio, Ir. Juçara participou,
na sede da Diocese-Caetité, da 2ª etapa do
Encontro Vocacional de 2016. Dele participaram por volta de 50 jovens, coordenados
por um grupo de padres e religiosas atuantes na diocese.

Celebrando a vida
24

O mês de maio foi marcado por um fato
inédito nas comunidades FDZ: os aniversários natalício de todas as integrantes da
comunidade. Sim, todas, porque Ir. Juçara
não é efetivada.
Começando pela Ir. Geralda - dia 13, depois Ir. Glória Vieira - dia 22 e, por último Ir.
Edna no dia 30.
Louvado seja o Senhor da vida pelo
transbordar da vida em nossa missão.
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Nova Fase do Aspirantado
Hoje, dia cinco de maio, nossa Comunidade, reza e se alegra com as nossas duas aspirantes, Anália e Alexandra, que foram transferidas para a nova comunidade de Três Rios/
RJ.
Queridas Jovens aspirantes, sabem que
podem contar sempre com as orações das irmãs e amigos da Comunidade. Vocês estarão

sempre no coração dessa comunidade que
vos acolheu com carinho, zelo e gratidão a
Deus pelo chamado feito a vocês e pela vossa generosidade na correspondência. Que
Maria, a Mãe das Vocações vos abençoe,
hoje e sempre!
Com Carinho,
Comunidade Santo Antônio-Alpinópolis/MG
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Coroação de Nossa Senhora e Homenagem às Mães
No dia 07 de maio de
2016, a comunidade escolar Madre Nazarena Majone,
reuniu-se com as famílias,
para prestar uma linda homenagem à Nossa Senhora,
através da sua coroação.
Fazendo esta homenagem
a Maria, homenageamos

também nossas queridas
mães, agradecendo a Deus
por nos ter dado de presente esta pérola preciosa, chamada Mãe, e pedindo por
intermédio de Maria, a proteção, as bênçãos e graças
para cada uma.
Que Maria, a Mãe por

excelência, seja exemplo e
modelo para todas as mães
do Planeta e as oriente na
missão de colaboradoras na
criação do Pai.

Parabéns Mamãe,
pelo seu dia!
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Mãe é Assim: Todinha Amor!
Foi com grande alegria que no dia 14 de maio, nossa escola fez uma bela homenagem para
aquelas que nos deram a vida, que nos trazem no coração, amando-nos incondicionalmente sem
pedir nada em troca. Um amor tão grande e bonito só pode ser o amor de MÃE. Como descreve
Fênix no poema abaixo:
AMOR DE MÃE
Um anjo desceu à terra...
Para escolher a coisa mais linda, mais preciosa
e mais pura para apresentar a Deus.
Primeiro desceu sobre um jardim e escolheu
as mais belas e perfumadas flores.
Depois voou para outro lugar, onde viu uma criança sorrindo.
E colheu aquele inocente sorriso infantil.
Continuou viajando por outras partes do mundo,
sempre procurando o que fosse mais belo e precioso.
Já estava para voltar quando olhou através
de uma janela e viu a mãe ninando seu filho.
E resolveu levar para o céu também aquele gesto de mãe.
Voou, voou e assim voltou com as lindas coisas que colhera na terra.
Mas que surpresa!!!
Verificou que as lindas e perfumadas flores haviam murchado...
E o sorriso da criança perdera a bela inocência...
Então, com todo o cuidado, pegou O AMOR DE MÃE...
Estava intacto!!!
Permanecera belo, terno, suave.
O Amor de Mãe é perene, inabalável;
tudo suporta, tudo supera.
Mãe é a mão que conduz,
o anjo que vela...
Mãe é AMOR.
Enquanto houver mães na terra, Deus estará
abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a
meta da perfeição que lhe cabe. (Fênix Faustine)
Escola Padre Di Francia
27
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Celebrando o Dia das Mães
No dia 08/05, as comunidades Madre
Nazarena Majone e Nossa Senhora do Rogate, reuniram-se para celebrar o Dia das
Mães!
A confraternização aconteceu no Instituto Nossa Senhora do Rogate e foi muito fraterna! Como religiosas consagradas
temos a missão de gerar vida sempre e
assim colaborar com a vinda do Reino de
Deus já na história!
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Visita às Aspirantes
As jovens Anália e Alexandra, Aspirantes
FDZ, após chegarem à comunidade Madre
Palmira, Três Rios/RJ, receberam a visita de
Madre Maria Marques e de Irmã Albertina.
As jovens vieram transferidas de Alpinópolis/MG, e na nova comunidade darão continuidade ao processo formativo para a vida
religiosa FDZ.
Desejamos que Deus lhes dê perseverança e fidelidade no Seguimento do Caminho!
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Encontro de Formadores – CRB/Rio
No dia 07/05, Madre Maria
Marques e Irmã Maria Eli Milanez participaram do encontro de Formadores promovido
pela Conferência dos Religiosos do Brasil – regional
Rio de Janeiro. O encontro
aconteceu na própria sede

da CRB, no centro do Rio de
Janeiro e contou com a presença de representantes de
diversas congregações religiosas. Foi uma manhã de
estudos e convivência que
colaborou para um contínuo
preparo nessa missão que é

tão cara para a nossa Família Religiosa. No final do dia,
Madre Maria retornou para a
comunidade animada e contente pela oportunidade de
partilhar as preocupações,
desafios e esperanças relacionadas à formação.

Parabéns Irmã Gislene!
No dia 17 de maio, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, celebrou o aniversário de Irmã
Gislene. Foi um momento singelo, onde rendeu-se graças pelo dom da vida da Irmã!
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Encontro com o Setor Juventude

No dia 28/05, aconteceu o primeiro encontro formativo
do Setor Juventude da Diocese de Nova Iguaçu/RJ. Irmã
Gislene foi convidada para assessorar esse momento,
abordando a temática “Civilização do Amor”. Foi um momento rico, de crescimento mútuo, onde as esperanças
cotidianas de nossas juventudes revelaram sua Esperança maior, que é o próprio Cristo e seu Reino!
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Vigília de Pentecostes
No dia 14/05, a paróquia Nossa Senhor do Sagrado Coração, da Praça Seca – Rio de Janeiro/
RJ, celebrou com muito entusiasmo a Vigília de Pentecostes. A animação litúrgica ficou sob a
responsabilidade dos jovens crismandos da paróquia! Foi um momento muito profundo de oração!
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