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Felicidades!

DATAS E SPECIAIS
Junho
01 - Solenidade de Santo Aníbal Maria
13 - Solenidade de Santo Antônio
18 - 66 anos de presença FDZ na AL
20 e 21 - Reunião do Conselho Provincial

21 - Nascimento da Madre Nazarena M.
21 - 23 anos da Província N. S. do Rogate
21 a 25 - F. Permanente - 2º Grupo
23 - Solenidade do S. Coração de Jesus
24 - Festa do Imac. Coração de Maria
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Ressurreição
Ir. M. Ancilla Iunco - 05/06

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

EDITORIAL

“Na imagem de Nossa Senhora Aparecida a algo de
perene para se aprender.
Deus ofereceu ao Brasil a
sua própria Mãe”.
(Papa Francisco)
Queridas Irmãs,
É grande a nossa alegria de podermos celebrar o
mês de maio, mês de Nossa Senhora, no contexto do
Ano Mariano, onde a Igreja
no Brasil celebra os trezentos anos do encontro da
imagem de Nossa Senhora
Aparecida.
O mês de maio por tradição é dedicado a Nossa
Senhora, portanto, é um
mês Mariano. A devoção a
Maria tanto em nosso Instituto, como também no Brasil
e no mundo inteiro, tem uma
importância vital na vida de
todos os seus devotos e especialmente neste ano de
2017, ano a ela dedicado.
É um período especial que
nos ajuda a rezar, refletir e
aprofundar o nosso conhecimento sobre a sua vida e as
suas virtudes.
Madre Teolinda Salemi,

em sua Carta Circular n. 61,
pág. 11, nos diz: “Podemos
afirmar que os inícios da
pregação na vida espiritual
do jovem Aníbal e suas primeiras experiências são caracterizadas pela presença
de Nossa Senhora”.
E Santo Aníbal Maria nos
deixa uma belíssima reflexão: “...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 a criada 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)
Como filhas caríssimas
de Santo Aníbal, somos
convidadas a seguir o seu
exemplo de propagador da
devoção à Maria e cultivar
o nosso amor para com a
Nossa Senhora, Mulher santa e materna, que durante
toda a sua vida procurou ser
fiel a Deus servindo-O com
uma fé inabalável. Toda a
sua vida, foi tecida de ser-

viço em prol do próximo e
da humanidade, cujo ápice
desta adesão foi a aceitação
ao convite do Anjo para ser
a Mãe do Divino Salvador.
A partir de seu Sim ao Anjo,
o Espírito Santo a fecundou
com a sua graça. São Paulo
aos Colossenses escreve:
“Convinha que fosse cheia
de graça a Mãe daquele em
quem habita corporalmente
a Plenitude da Divindade”
(Cl 2,9). É com razão que o
anjo Gabriel a saúda: “Alegra-te, ó cheia de graça”.
Irmãs, somos cientes
que precisamos melhorar a
cada dia a nossa devoção
a Maria. Temos muito o que
aprender com ela, principalmente seguir o seu exemplo
de ternura, confiança, amor
e disponibilidade. Buscar
todos os dias a santidade e
viver o amor plenamente.
Coloco aqui uma belíssima oração à Nossa Senhora
da disponibilidade que deveríamos rezá-la todos os dias
pedindo-a que nos ajude em
nossas necessidades, que
nos dê força, entusiasmo e
alegria para vivermos o nosso Sim ao chamado que o
Senhor nos fez e saibamos
ouvir o que Maria nos diz:
“façam tudo o que o meu Filho vos disser. ” (Jo 2,5)
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Oração: Senhora da Disponibilidade
Ensina-nos o teu jeito de ser barro nas mãos do Oleiro Divino, a tua capacidade de ser um SIM
contínuo, a tua atenção interior aos apelos de Deus, a tua disponibilidade em aceitar os planos
divinos, como na anunciação em Belém, na visitação a Isabel...
Senhora da disponibilidade, ensina-nos a não colocar resistência aos planos de Deus, a não
medir as consequências do nosso SIM, a não cedermos à tentação da falsa prudência, a não
impor a Deus os nossos gostos e critérios. Ajuda-nos a ter, hoje e sempre, a disponibilidade que
tiveste ao dizer o teu SIM a Deus. Sê os meus olhos, para que eu veja sempre nos outros a Tua
imagem e a imagem do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a ter, hoje e sempre, a tua atitude de serviço
alegre, estando solícitas para servir. Sê as minhas mãos e os meus braços para aprender contigo
a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Amém.
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Papa Francisco
SANTUÁRIO DE FÁTIMA
HOMILIA DO SANTO PADRE
13 de Maio de 2017
«Apareceu no Céu (…)
uma mulher revestida de
sol»: atesta o vidente de
Patmos no Apocalipse (12,
1), anotando ainda que ela
«estava para ser mãe». Depois ouvimos, no Evangelho,
Jesus dizer ao discípulo:
«Eis a tua Mãe» (Jo 19, 2627). Temos Mãe! Uma «Senhora tão bonita»: comentavam entre si os videntes de
Fátima a caminho de casa,
naquele abençoado dia treze de maio de há cem anos
atrás. E, à noite, a Jacinta
não se conteve e desvendou o segredo à mãe: «Hoje
vi Nossa Senhora». Tinham
visto a Mãe do Céu. Pela esteira que seguiam os seus
olhos, se alongou o olhar
de muitos, mas… estes não
A viram. A Virgem Mãe não
veio aqui, para que A víssemos; para isso teremos
a eternidade inteira, naturalmente se formos para o
Céu.
Mas Ela, antevendo e
advertindo-nos para o risco do Inferno onde leva a
vida – tantas vezes proposta e imposta – sem-Deus e
profanando Deus nas suas
criaturas, veio lembrar-nos
a Luz de Deus que nos habita e cobre, pois, como ouvíamos na Primeira Leitura,
«o filho foi levado para junto

de Deus» (Ap 12, 5). E, no
dizer de Lúcia, os três privilegiados ficavam dentro da
Luz de Deus que irradiava
de Nossa Senhora. Envolvia-os no manto de Luz que
Deus Lhe dera. No crer e
sentir de muitos peregrinos,
se não mesmo de todos, Fátima é sobretudo este manto
de Luz que nos cobre, aqui
como em qualquer outro lugar da Terra quando nos refugiamos sob a proteção da
Virgem Mãe para Lhe pedir,
como ensina a Salve Rainha, «mostrai-nos Jesus».
Queridos peregrinos, temos Mãe, temos Mãe! Agarrados a Ela como filhos,
vivamos da esperança que
assenta em Jesus, pois,
como ouvíamos na Segunda Leitura, «aqueles que
recebem com abundância
a graça e o dom da justiça
reinarão na vida por meio de
um só, Jesus Cristo» (Rm
5, 17). Quando Jesus subiu

ao Céu, levou para junto do
Pai celeste a humanidade –
a nossa humanidade – que
tinha assumido no seio da
Virgem Mãe, e nunca mais a
largará. Como uma âncora,
fundemos a nossa esperança nessa humanidade colocada nos Céus à direita do
Pai (cf. Ef 2, 6). Seja esta esperança a alavanca da vida
de todos nós! Uma esperança que nos sustente sempre,
até ao último respiro.
Com esta esperança,
nos congregamos aqui para
agradecer as bênçãos sem
conta que o Céu concedeu
nestes cem anos, passados
sob o referido manto de Luz
que Nossa Senhora, a partir
deste esperançoso Portugal, estendeu sobre os quatro cantos da Terra. Como
exemplo, temos diante dos
olhos São Francisco Marto e
Santa Jacinta, a quem a Virgem Maria introduziu no mar
imenso da Luz de Deus e aí
os levou a adorá-Lo. Daqui
lhes vinha a força para superar contrariedades e sofrimentos. A presença divina tornou-se constante nas
suas vidas, como se manifesta claramente na súplica
instante pelos pecadores e
no desejo permanente de
estar junto a «Jesus Escondido» no Sacrário.
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Nas suas Memórias (III,
n. 6), a Irmã Lúcia dá a palavra à Jacinta que beneficiara
duma visão: «Não vês tanta
estrada, tantos caminhos e
campos cheios de gente, a
chorar com fome, e não tem
nada para comer? E o Santo
Padre numa Igreja, diante do
Imaculado Coração de Maria, a rezar? E tanta gente a
rezar com ele?» Irmãos e irmãs, obrigado por me acompanhardes! Não podia deixar
de vir aqui venerar a Virgem
Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas. Sob o seu manto, não se perdem; dos seus
braços, virá a esperança e a
paz que necessitam e que
suplico para todos os meus
irmãos no Batismo e em humanidade, de modo especial
para os doentes e pessoas
com deficiência, os presos e
desempregados, os pobres

e abandonados. Queridos irmãos, rezamos a Deus com
a esperança de que nos
escutem os homens; e dirigimo-nos aos homens com
a certeza de que nos vale
Deus.
Pois Ele criou-nos como
uma esperança para os outros, uma esperança real e
realizável segundo o estado de vida de cada um. Ao
«pedir» e «exigir» o cumprimento dos nossos deveres
de estado (carta da Irmã
Lúcia, 28/II/1943), o Céu
desencadeia aqui uma verdadeira mobilização geral
contra esta indiferença que
nos gela o coração e agrava a miopia do olhar. Não
queiramos ser uma esperança abortada! A vida só
pode sobreviver graças à
generosidade de outra vida.
«Se o grão de trigo, lançado

à terra, não morrer, fica ele
só; mas, se morrer, dá muito
fruto» (Jo 12, 24): disse e fez
o Senhor, que sempre nos
precede. Quando passamos
através dalguma cruz, Ele
já passou antes. Assim, não
subimos à cruz para encontrar Jesus; mas foi Ele que
Se humilhou e desceu até
à cruz para nos encontrar a
nós e, em nós, vencer as trevas do mal e trazer-nos para
a Luz.
Sob a proteção de Maria,
sejamos, no mundo, sentinelas da madrugada que
sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha na
Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo
da Igreja, que brilha quando
é missionária, acolhedora,
livre, fiel, pobre de meios e
rica no amor.
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Governo Provincial
II Encontro de Irmãs da Meia Idade
Na Casa Nossa Senhora do Rogate, foi realizado,
nos dias 30/04 e 01/05, o II
Encontro de Irmãs da Meia
Idade, que contou com a
participação de 11 irmãs
com esta faixa etária, de diferentes Comunidades. De
nossa Comunidade participaram as Irmãs: Maria José
Costa, M. Josilene da Rocha
e M. Simoni Ferreira Frei-

re. Das demais Comunidades, as participantes foram:
Cecília Maria Amorim, M.
Eliane Espíndola Maciel, M.
Gislene Danielski, M. Izabel
Bitencourt Pereira, M. Luzia
Rodrigues de Moraes e Maria Neves de Sousa.
O encontro teve início
na tarde do dia 30/04 e foi
concluído com o almoço
do dia 01/05. O tema “Hu-

manização e Afetividade”
foi trabalhado através de
diversas técnicas de grupo
conduzidas pela assessora,
a psicóloga Vilma de Almeida. O destaque especial do
encontro foram os momentos de vivência pessoal e as
partilhas no grupo, feitas em
um clima de acolhimento e
confiança mútua.
Ir. M. Simoni Ferreira Freire
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Maria, Mãe e Mulher
No mês de maio, celebramos Maria, nossa
Mãe com todas as mães.
Nossa festa aconteceu na quadra da escola com a participação efetiva de todas das
turmas, do maternal ao 9º ano, e presença
alegre das famílias.
Foi um momento muito marcante para nossa Comunidade Educativa.

“Obrigado a ti, mulher-mãe, que te fazes
ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única, que te torna
o sorriso de Deus pela criatura que é dada à
luz, que te faz guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida.”
29.06.1995 pelo Papa João Paulo II
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FEIRA DE LIVROS – EDITORA CARROSSEL NO ANSA

JOGOS INTERCOLEGIAIS NO CESVA
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PROVA ANGLO

REINAUGURAÇÃO DO PÁTIO DO ANSA!
Nossa escola cada vez mais linda e colorida!

9° ANO E OBRA SOCIAL
Os alunos do 9º ano foram professores na Obra Social do ANSA!

ORAÇÃO E ADORAÇÃO NA CAPELA DO ANSA
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Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Mãe É Um Ser Infinito!
“Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar, amar…
Amar com um amor incondicional que nada espera em troca.
Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito!” (Autor desconhecido)
No dia 13 de maio, as crianças da Escola Padre Di Francia homenagearam as mães. Foi
uma manhã linda cujo tema era: “DÉCADAS”. O Ensino Fundamental apresentou danças desde os anos sessenta até os anos noventa. Os pequenos da Educação Infantil apresentaram os
desenhos infantis desde os anos sessenta até os dias atuais. Foi um momento emocionante
e lindo. Essa bela iniciativa teve início às 08:30 e se encerrou às 12:00.
Pedimos à Virgem Maria que abençoe todas as mães.
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva
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s
Três Rio

/ RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Abertura do Mês de Maio

Comemorando as Profissões

No dia 02 de maio, os alunos do CSA iniciaram o dia com um singelo momento de
oração, trazendo para o centro de seus olhares a imagem da Maria Santíssima! Durante
todo o mês serão realizados momentos de
oração e demonstração de carinho e gratidão
a nossa Mãe Imaculada!

No dia 02 de maio, o Terceirão do CSA
fez sua homenagem ao dia do trabalhador!
Nossos alunos, em vista de suas escolhas
profissionais, vieram caracterizados das mais
diversas profissões e junto às demais turmas
leram uma mensagem de incentivo aos que
diariamente sustentam nosso país com seu
trabalho e dedicação! O momento foi encerrado com uma singela oração!
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Aulão para o 3º Ensino Médio
No dia 08 de maio, os alunos do Terceiro Ano
do Ensino Médio, tiveram o primeiro Aulão do
ano. Essa atividade é exclusivamente preparatória para as provas do Exame Nacional do
Ensino Médio. Diversos professores se reúnem
para dar uma aula acerca de algum tema do
interesse dos alunos. Essa atividade se repete
mensalmente, com rodízio de professores e temáticas. Nosso primeiro Aulão foi um sucesso.
Parabéns a toda a equipe!

Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Na semana do dia 12 ao dia 19 de maio, todos os alunos do CSA se uniram a Igreja para rezar
pelas vocações. Nossos alunos com seus professores, se organizaram em pequenos grupos,
para ir a capela rezar pelos bons operários para a messe. Foi um momento singelo e profundo. O
Coração Santíssimo de Nosso Senhor muito se alegrou em ouvir as vozes de tantos pequeninos
e jovens a pedir que suscite no mundo seus ministros!
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Dia de Seminário
O 4º ano do CSA encerrou o
mês de maio com um momento
especial! Todos os alunos, organizados em equipes, apresentaram o primeiro seminário do ano.
Com brilhantismo superaram a
timidez e cumpriram os compromissos que lhes cabia! Parabéns
a cada aluno!

Viva a Mãe de Deus e Nossa!
No dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora
Auxiliadora, a comunidade religiosa FDZ do
Colégio Santo Antônio, partiu em peregrinação para a casa da Mãe Aparecida! Foi um dia
coberto de bênçãos. Todas participaram da

Santa Eucaristia às 10h30 e após o almoço tiveram um tempo para passear e rezar o santo
terço. Por volta de 16h iniciaram a viagem de
retorno! De fato, um dia memorável!

Parabéns Irmãs Eliane e Gislene!
No dia 17 de maio, a
comunidade educativa do
CSA, reuniu-se nos dois
turnos para celebrar o dom
da vida das Irmãs Eliane e
Gislene. Foi uma festa recheada de muito carinho e

demonstrações de afeto.
Deus seja louvado pela acolhida e bem querer de cada
um. Que Maria Santíssima
abençoe nossas Irmãs e as
conduza ao seu Filho Jesus
Cristo!
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Dia de Convivência
No dia 15 de maio, os alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental do CSA, juntamente
com os professores do Ensino Religioso, participaram do Dia de Convivência anual, realizado num sítio da cidade.
Foi um tempo de convivência e formação
para todos. O dia começou com uma palestra

ministrada pela psicóloga Angelina, prosseguindo com oficinas desenvolvidas pelos professores, por um tempo especial de oração
pelo Dia Mundial de Oração pelas Vocações,
por muita brincadeira e diversão.
Parabéns a todos por esse belo dia!
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Comemorando o Dia das Mães com Nossa Senhora
No término do mês de
maio, o turno da manhã dedicou-se a um tempo privilegiado de oração a Virgem
Santíssima juntamente com
as mães e seus filhos(as).
Foram três dias de encontro, formação, oração, partilha e confraternização. As

manhãs foram iniciadas com
um momento formativo para
as mães, conduzido pela psicóloga Angelina. Na sequência, os alunos, sendo a cada
dia um grupo específico,
desceram para o pátio para
homenagear suas mães com
músicas, teatro, poesias, um

delicioso café da manhã e
especificamente no Ensino
Médio, com a entrega de rosas para as mães. Todos os
dias foram encerrados com a
Coroação de Maria Santíssima feita pelas mães presentes! Deus seja louvado por
momento tão especial!
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Feliz Dia das Mães!
No dia 11 de maio, os alunos do Ensino Fundamental
celebraram com alegria e esplendor o dia das mães. Toda
a festividade voltou-se para
Maria, Mãe das mães, modelo e proteção daquelas que
entregam suas vidas nessa
sublime vocação. Nossas

crianças fizeram memória de
todas as passagens bíblicas
onde Nossa Senhora é mencionada. Apresentaram para
suas mães pequenas encenações onde Maria Santíssima veio iluminar a missão
de cada uma! Na sequência
músicas ternas, cantadas

e dançadas pelas crianças,
acalentaram o coração de
cada mãe! O presente foi
a escolha de um bom livro,
para que mães e filhos(as)
possam juntos crescer na
fé e no conhecimento! Parabéns à toda a equipe por
esse belo momento!
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Dia das Mães na Educação Infantil
No dia 12 de maio, os alunos da Educação
Infantil do CSA celebraram com gratidão e
muito amor o dia das mães. Foi uma festa linda! Cada turminha fez sua homenagem com
dancinhas graciosas e com muita ternura.

Não faltou um momento de oração e ação de
graças a Deus por nos ter dado Maria Santíssima como Mãe e modelo para todas as mães
do mundo! Parabéns à toda a equipe por momento tão especial!
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Coração de Nossa Senhora
No dia 31 de maio, tivemos uma das mais belas
festas do CSA! As professoras da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental organizaram de maneira belíssima
a Coroação de Maria Santíssima! Nossas meninas se
vestiram de Nossa Senhora, destacando os diversos
títulos dados a Santíssima
Mãe de Deus! Um grupo de
Mães que rezam por seus
filhos(as) nos enriqueceram

com seu testemunho. Como
gesto concreto nossos alu-

nos ofertaram fraldas geriátricas para serem doadas
ao Seminário da cidade de
Paraíba do Sul, onde as Irmãs Orionitas desenvolvem
um trabalho de acolhida com
pessoas com necessidades
especiais. Nossos anjinhos
estavam belíssimos ao redor
de nossa Mãe Santíssima! A
Ela, Mãe de Jesus e nossa
Mãe, toda a honra e glória,
por todos os séculos!
Triunfe o Coração de Maria!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Nossas Crianças em Ação
Neste ano jubilar, Nossa Senhora não
é coroada como Rainha e Padroeira do
Brasil apenas no dia 12 de outubro, em
nossa Paróquia Nossa Senhora de Nazareth. Realizamos a coroação semanalmente em cada uma das comunidades:
celebrações, missas e coroação a Nossa
Senhora, preparando os devotos para a
grande festa mariana.
No dia 12 de maio, após a Santa Missa das 19:30, algumas crianças da Obra
Social, na Celebração Eucarística da Comunidade Sagrada Família, fizeram uma
linda homenagem a nossa grande Mãe
Maria. Em seguida tivemos a procissão
com a Imagem até a Matriz.
Ir. Cleusa Maria
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Mês de Maio
Este é um mês especial,
mês das Mães! No dia 14,
na Celebração da Santa
missa das 10h, presidida
pelo Pe. Wagner Augusto
Soares Ferreira, dedicado
às Mães, os catequizandos
que são coroinhas, acompanhados por nós FDZ, fizeram a homenagem a Maria nossa querida Mãe e as
Mães que Deus escolheu
para nos gerar, criar, edu-

car, proteger e amar. Não
foi por mero acaso. É o mês
de MARIA, a Mãe de Jesus.
Maria, através de seu semblante deixa transparecer a
divindade de seu Filho muito amado, Jesus. A Ela confiamos nossas fraquezas,
nossos sofrimentos, nossas
limitações. Nela encontramos abrigo e consolo.
Ela nos conforta, nos
acalenta. A presença da

Virgem Maria em nossas
vidas é real. Maria nos guia
a cada momento. É Mãe
cuidadosa e amorosa com
seus filhos. Assim, também,
devemos ser com nossos filhos, semelhantes à Maria.
Tratá-los com carinho sob
nossa orientação e cuidados, mesmo que tenhamos
que nos esforçar em certas
ocasiões.
Ir. Cleusa Maria
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olívia

ruz / B
Santa C

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festa do Mestre
No dia 27 de maio, na Bolívia, se comemora o Dia do Mestre. As Irmãs, juntamente
com as crianças da classe de apoio, fizeram uma bonita surpresa para a professora Sirley. Oferecemos um lanche gostoso,
uma lembrancinha, flores e um bonito cartão. Cantamos os “parabéns” e lhe desejamos felicidades!
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