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ANIVERSARIOS

NATALICIOS
ABRIL
06 - Ir. M. Simoni Ferreira Freire
14l - Ir. M. Romilda Cannito
16l - Ir. Maria de Fátima Santana
28l - Ir. Maria José Soares Ferreira
30l - Ir. M. Zuleide Trindade Silva

Felicidades!

Ressurreição
•

Ir. M. Irma Cafà - 18/03 - Villaggio Annunziata Messina / Itália

•

Ir. M. Diodora Travaglianti - 30/03 - Giardini Naxos
/ Itália

DATAS E SPECIAIS

ABRIL

17 - 53º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
- Renovação dos compromissos da UOV
17 - 50 anos da Comunidade Nossa Senhora Aparecida
20 a 24 - Formação Permanente - 1º Grupo
24 - Celebração dos 25 anos de Profissão Religiosa de Irmã
Cleusa Maria durante o Curso de Formação Permanente
24 e 25 - Reunião do Setor Educação
26 - Conselho Provincial
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EDITORIAL

"Disse-lhe Jesus: Eu sou
a Ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda
que esteja morto, viverá. E
todo aquele que vive e crê
em mim nunca morrerá."
(João 11,25-26)
Queridas Irmãs!
Dirijo-me a vocês com a
minha cordial saudação por
ocasião desse tempo precioso, a Páscoa de Jesus Ressuscitado.
O tempo corre velozmente e sem nos darmos conta chegou a tão esperada
Páscoa! Estamos felizes,
pois a Páscoa é uma grande ocasião para darmos um
sentido novo à nossa vida,
tomarmos nas mãos a nossa existência e fazermos um
confronto com a vida do nosso Mestre.
Neste ano, temos a graça especial de celebrarmos
a Páscoa de Jesus no Ano
Jubilar, Ano Santo da Misericórdia. Por isso o motivo
é ainda maior para empenharmos todos os dias para

sermos novas criaturas, mulheres novas, libertas, felizes, alegres, humanizadas,
porque fomos banhadas
em Cristo, somos uma nova
criatura: as coisas antigas já
se passaram somos nascidas de novo. Novas mulheres, revestidas das luzes de
Cristo. Jesus é a verdadeira
Luz que ilumina nossa vida e
nossos passos, por isso podemos cantar com alegria:
Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! O Pai lhe
deu glória e poder, eis nosso
canto, aleluia!
O grande anúncio da
Ressurreição é dirigido também a cada uma de nós com
a mesma intensidade que
chegou às mulheres à beira
do túmulo naquela madrugada de domingo da Páscoa:
“Não tenhais medo. Sei que
buscais Jesus, que foi crucificado; não está aqui, pois
ressuscitou. Vinde, vede o
lugar onde jazia” (Mt 28,5-6).
Por isso, Irmãs, faz-se
necessário viver plenamente a trajetória Pascal junto
a Jesus, pois Ele veio nos
trazer vida nova, força que
sustenta a nossa missão.
Que neste Ano da Misericórdia, possamos dizer: Ele é o
rosto da misericórdia do Pai,
fonte de alegria, ternura, paz
e compaixão!
Viver o tempo Pascal,
viver a ressurreição, é ser
capaz de mudar, de arriscar-se, é partilhar a vida na
esperança, é investir na hu-

manização, na fraternidade,
é viver a solidariedade, é conhecermo-nos cada dia um
pouco, é lutar para vencer
tudo aquilo que nos impede
de sermos melhores.
Isso nos ajuda a sermos
pessoas livres, consistentes
e capazes de internalizar
os valores da vida cristã e
religiosa e sermos eficazes
apostolicamente.
Sejamos sinais autênticos do seu Amor, pois o
Senhor está vivo e quer ser
procurado e achado por nós.
Quando O encontramos,
somos convocadas a levar
o anúncio da Páscoa, para
suscitar e ressuscitar a esperança nos corações das
pessoas, que convivem conosco e daquelas que fazem
parte da nossa vida.
Irmãs, que a Ressurreição de Jesus possa suscitar
em nós o grande desejo de
procura-Lo não à beira do
túmulo vazio e frio, mas nos
nossos corações e de todas
as pessoas, criaturas queridas e amadas pelo Pai.
Levai a todos a alegria e
a esperança de Cristo Ressuscitado!
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Papa Francisco
DECALARAÇÃO CONJUNTA - LESBOS - 16/04/2016
Declaração Conjunta de sua santidade Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla,
de sua beatitude Hieronymos, Arcebispo de Atenas e toda a Grécia e do Papa Francisco.
Nós, Papa Francisco,
Patriarca Ecumênico Bartolomeu e Arcebispo Hieronymos de Atenas e de toda a
Grécia, reunimo-nos na Ilha
grega de Lesbos para manifestar a nossa profunda
preocupação pela situação
trágica de numerosos refugiados, migrantes e requerentes de asilo que têm chegado à Europa fugindo de
situações de conflito e, em
muitos casos, de ameaças
diárias à sua sobrevivência.
A opinião mundial não pode
ignorar a crise humanitária
colossal, criada pelo incremento de violência e conflitos armados, a perseguição
e deslocamento de minorias
religiosas e étnicas e o desenraizamento de famílias
dos seus lares, violando a
sua dignidade humana, os
seus direitos humanos fundamentais e liberdades.
A tragédia da migração
e deslocamento forçados
afeta milhões de pessoas e
é, fundamentalmente, uma
crise da humanidade, clamando por uma resposta
feita de solidariedade, compaixão, generosidade e um
compromisso
econômico
imediato e prático. Daqui, de
Lesbos, fazemos apelo à comunidade internacional para
responder com coragem a

esta maciça crise humanitária e às causas que lhe estão subjacentes, por meio de
iniciativas diplomáticas, políticas e caritativas e através
de esforços de cooperação
simultaneamente no Médio
Oriente e na Europa.
Como líderes das nossas
respectivas Igrejas, estamos
unidos no nosso desejo de
paz e na nossa disponibilidade para promover a resolução de conflitos através do
diálogo e da reconciliação.
Enquanto reconhecemos os
esforços que já se vão fazendo para fornecer ajuda e
assistência aos refugiados,
migrantes e requerentes asilo, apelamos a todos os líderes políticos para que usem
todos os meios possíveis a
fim de garantir que os indivíduos e as comunidades,
incluindo os cristãos, permaneçam nos seus países de
origem e gozem do direito

fundamental de viver em paz
e segurança. Há necessidade urgente de um consenso
internacional mais amplo e
um programa de assistência
para sustentar o Estado de
Direito, defender os direitos
humanos fundamentais nesta situação insustentável,
proteger minorias, combater
o tráfico humano e o contrabando, eliminar rotas inseguras como as do Egeu e de
todo o Mediterrâneo, e desenvolver procedimentos seguros de reinstalação. Deste
modo seremos capazes de
ajudar os países diretamente envolvidos na resposta às
necessidades de inúmeros
irmãos e irmãs nossos que
sofrem. De modo particular,
afirmamos a nossa solidariedade ao povo da Grécia
que, não obstante as suas
próprias dificuldades econômicas, tem respondido generosamente a esta crise.
Juntos, solenemente, imploramos o fim da guerra e
da violência no Médio Oriente, uma paz justa e duradoura e o regresso honroso daqueles que foram forçados
a abandonar as suas casas.
Pedimos às comunidades
religiosas que aumentem
os seus esforços para receber, assistir e proteger
os refugiados de todas as
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crenças, e que os serviços
religiosos e civis de assistência se empenhem por
coordenar os seus esforços.
Enquanto perdurar a necessidade, pedimos a todos os
países que alarguem o asilo
temporário, ofereçam o estatuto de refugiado a quantos
se apresentarem idôneos,
ampliem os seus esforços
de socorro e colaborem com
todos os homens e mulheres de boa vontade para um
rápido fim dos conflitos em
curso.
Hoje, a Europa enfrenta
uma das suas crises humanitárias mais sérias desde
o fim da II Guerra Mundial.
Para vencer este grave desafio, fazemos apelo a todos
os seguidores de Cristo para
que tenham em mente as
palavras do Senhor, segundo as quais seremos um dia
julgados: «Porque tive fome
e destes-me de comer, tive
sede e destes-me de beber,
era peregrino e recolhestes-

-me, estava nu e me vestistes, adoeci e visitastes-me,
estive na prisão e fostes ter
comigo. (…) Em verdade
vos digo: Sempre que fizestes isto a um destes meus
irmãos mais pequeninos, a
mim mesmo o fizestes» (Mt
25, 35-36.40).
Da nossa parte, em obediência à vontade de nosso
Senhor Jesus Cristo, estamos firme e sinceramente
decididos a intensificar os
nossos esforços para promover a plena unidade de todos
os cristãos. Reafirmamos a
nossa convicção de que «a
reconciliação [entre os cristãos] envolve a promoção da
justiça social dentro e entre
todos os povos (...). Juntos,
faremos a nossa parte para
oferecer aos migrantes, refugiados e requerentes de
asilo uma recepção humana
na Europa» (Charta œcumenica, 2001). O nosso objetivo, ao defender os direitos
humanos fundamentais dos

refugiados, requerentes de
asilo e migrantes e de tantas
pessoas marginalizadas nas
nossas sociedades, é cumprir a missão de serviço das
Igrejas ao mundo.
O nosso encontro de hoje
pretende dar coragem e esperança a quantos procuram
refúgio e a todos aqueles
que os acolhem e assistem.
Instamos a comunidade internacional a fazer da proteção das vidas humanas
uma prioridade e a apoiar,
em todos os níveis, políticas
inclusivas que se estendam
a todas as comunidades religiosas. A terrível situação de
todas as pessoas afetadas
pela atual crise humanitária,
incluindo muitos dos nossos
irmãos e irmãs cristãos, clama pela nossa oração constante.
Lesbos, 16 de abril de 2016.
Hieronymos II
Francisco
Bartolomeu I

Circulares e Comunicados
Governo Geral

Governo Provincial

Circular
66/2016
Assunto: Falecimento da Ir. M. Annita Lorusso, Ir. M. Immacolata Leanza e Ir. M. Irma Cafà

Circular
Nº 04/16
Assunto: Estrutura do Centro de Estudos, Espiritualidade e Comunicação
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Governo Provincial
Merecidas Férias
No dia 30/03/2016, Irmã Evangelina e Irmã Romilda viajaram para Itália, para suas merecidas férias em família!
Desejamos que nossas coirmãs, que com tanto
carinho doam suas vidas em nosso Brasil, possam
aproveitar esse tempo em sua Pátria e que em
breve retornem para nossa convivência!
Boa Viagem! Bom Regresso! Esperamos vocês!

Visita da Provincial à Comunidade de Alpinópolis/MG
Madre Maria Marques viajou para Alpinópolis no dia 19/03. O encontro com a comunidade é um
tempo de bênçãos e frutos para a missão de toda a Província! Deus seja louvado por sua visita e
pela acolhida calorosa que a comunidade lhe remeteu!
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Um Dia Muito Especial!
A comunidade Nossa Senhora do Rogate
celebrou o dia 19/03 com muito entusiasmo,
no dia de São José, a fundação do Instituto das Filhas do Divino Zelo e o aniversário
de Madre Maria Marques de Oliveira. Com a
presença de coirmãs de outras comunidades,

dos familiares de Madre Maria e da equipe de
colaboradores da casa, a festa foi maravilhosa!
A missa foi presidida por Padre Gilmar (Palotino) e na ocasião todas as religiosas presentes renovaram seus Votos!
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60 Anos de Consagração Religiosa!
Com alegria rezamos em Ação de Graças pelos 60 anos de Consagração Religiosa de nossa
coirmã Bianca Rita! Deus seja louvado por seu testemunho em meio à messe!

Curso para Lideranças na CRB
Nos dias 02 e 03/03, Madre Maria Marques e as Irmãs Angélica, Nivalda e Sineide, estiveram
em Curitiba/PR para participar do curso de lideranças promovido pela Conferência dos Religiosos
do Brasil (CRB). Contaram com a assessoria de Dom João Braz de Aviz e com a oportunidade de
celebrarem com todos os presentes o Ano Santo da Misericórdia!
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Setor de Educação
Em Reunião da Rede Divino Zelo de Educação (REDIZE) de 28 de fevereiro a 01 de
março de 2016, na Sede da
Província Nossa Senhora do
Rogate, no Rio de Janeiro, as
Irmãs: Érica, Luzia, Maria de
Fátima, Maria Neves, Nelsa
e Sineide deram continuidade à programação do Triênio

2015-2018. Um ponto importante tratado foi a Formação
Continuada dos Educadores
Divino Zelo através de Encontros entre as Escolas,
experiência muito positiva de
anos anteriores, já que este
é um desejo manifesto pelos
Educadores. Em breve teremos notícias do início des-

tes encontros que têm como
um dos objetivos partilhar a
riqueza de experiência que
perpassa a Prática Pedagógica das Escolas Divino Zelo
ao longo de sua história. Paz
e zelo do Coração de Jesus,
nosso Mestre e bênçãos de
Aníbal M. Di Francia, incansável educador.
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Missão Ad Gentes
No dia 31/03/2016, Irmã Magna retornou para Angola, onde vive sua missão em nome de toda
a nossa Província! Deus seja louvado por seu sim. Irmã Magna, a você todo o Bem!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Páscoa é Renascimento e Renovação
Celebramos a FESTA DA VIDA NOVA com
as crianças da Obra Social num clima solene e festivo. Dança das cadeiras, pula- pula,
música própria, sorteio de prêmios, máscaras
do coelhinho e muito mais... Cada criança
recebeu uma sacolinha com ovo de Páscoa,
balas, pirulito, uma caixa de lápis de cor e um
cadeado para fechar a mochila no escaninho.
Almoço saboroso juntamente com as irmãs

da comunidade. Foi entregue uma mensagem
de Páscoa para os familiares com VOTOS DE
FELIZ E ABENÇOADA PÁSCOA.
O 2º TURNO recebeu a visita do casal Sebastião e Luciana que desenvolveram uma
atividade através das cores usando o guache.
Foi de grande importância e valia. Concluímos com uma oração voltada para a nossa
ressurreição com Jesus.
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Um Gesto Concreto
Alguns catequistas de nossa Paróquia, juntamente com Breno do
SICOOB, realizaram uma manhã de
lazer, sorteios, lanche e uma colocação sobre O SENTIDO DA PÁSCOA com nossas crianças da Obra
Social. Depois de uma queimada,
comeram um cachorro quente e receberam uma lembrancinha. Nossa
gratidão a vocês Fernanda, Renata,
Thaís, Dóris e Breno pela dedicação
e carinho para com nossos pequeninos. Com certeza, irão se recordar
para sempre desta parceria. Uma
PÁSCOA ABENÇOADA pelo RESSUSCITADO a todos vocês.

Pastoral da Juventude, um Carinho Especial!
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Encerramento da Missão da Pastoral da Juventude na comunidade São Bento, em Lajinha/MG.

Dia Internacional da Mulher
No dia 08/03, o grupo de reflexão
Santo Aníbal, da comunidade Nossa
Senhora de Fátima – Lajinha/MG,
prestou uma homenagem às Mulheres e cada uma recebeu uma rosa:
“Pai, hoje em especial, coloco todas
as mulheres em tuas mãos. Abençoe, proteja, ilumine e guarde todas
elas… Amém!”

“Casa Comum, Nossa Responsabilidade”
Entre os dias 04 e
06/03/2016 Ir. Cleusa, Davi
e a jovem Ruth, foram à
Comunidade São Roque da
Paróquia N. S. de Nazareth repassar o curso sobre a
Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2016.
Foram
momentos de graça e reflexão. As reflexões sobre o
saneamento básico contidas
no Texto Base da Campanha demonstram que esse
é um direito humano fundamental e, como todos os outros direitos, requer a união
de esforços entre sociedade

civil e poder público no planejamento e na prestação
de serviços e de cuidados.
Percebe-se que as angústias e preocupações giram
em torno do abastecimento
de água potável, da necessidade de esgoto sanitário, da
limpeza urbana, do manejo
de resíduos sólidos, do controle de meios transmissores
de doenças e da drenagem
de águas pluviais. Esses
cuidados são medidas necessárias para que todas as
pessoas possam ter saúde e
vida digna. O grande dese-

jo de Deus, que todos sejam
misericordiosos como o Pai,
implica no cuidado com a
vida em todas as suas instâncias. A “justiça ambiental”
é também parte integrante da “justiça social”. Cada
pessoa, cristã ou não, tem a
responsabilidade de cuidar
do berço que Deus preparou
para a humanidade com tanto carinho. Que as escolhas
e atitudes de cada um pela
preservação do planeta Terra ajude na superação das
desigualdades e das diversas agressões à criação
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Aniversário de Irmã Evangelina
No dia 14/03, a comunidade Madre Nazarena
Majone comemorou com muita alegria o aniversário de Irmã Evangelina! Toda a comunidade
educativa juntou-se a nossa Irmã para bendizer
a Deus por sua vida. Também algumas coirmãs
da comunidade Nossa Senhora do Rogate almoçaram com a festejada!

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Domingo de Ramos
A Semana Santa começa no Domingo de
Ramos, porque celebra a entrada de Jesus
em Jerusalém montado em um jumentinho –
o símbolo da humildade – e aclamado pelo
povo simples, que O aplaudia como “Aquele
que vem em nome do Senhor”. E todos gritavam: Rei! Rei! Rei! Jesus é o nosso Rei!
Nossas Crianças celebraram com entusiasmo essa data!
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Vejam nossas crianças vivenciando a Semana Santa:
Lava-pés e Santa Ceia!
Antes da sua morte, Jesus reuniu os seus apóstolos
para a Celebração da Páscoa. Ele sabia que estaria
deixando estes companheiros para cumprir a sua missão na cruz e, logo depois,
voltar ao Pai. Com certeza,
Ele queria aproveitar ao máximo estas últimas horas.
Os apóstolos sentaram-se ao redor da mesa para

Lava-Pés e Santa Ceia
participarem da Ceia, quando Jesus se levantou, pegou
água e uma toalha, e começou a lavar os pés dos seus
amigos que ficaram surpresos, pois Jesus era o seu
Mestre e Senhor.
Depois que lavou os pés
dos seus amigos, Ele voltou
à mesa e disse:
“Em verdade, vos digo. O
servo não é maior que o Senhor, nem o enviado é maior
do que aquele que o enviou.
Se compreendem estas coisas, bem-aventurados serão

se as praticar”. (Jo 13,12-17)
Se Jesus lava os pés de
seus discípulos, Ele quer
demonstrar seu amor por
cada um, com um gesto de
humildade, colocando-se a
serviço, e sendo este servir,
o centro de seu exemplo e
mensagem.
A Santa Ceia é a cerimônia comemorativa da aliança
que Deus fez com o homem,
através do sacrifício do Seu
Filho Jesus Cristo. Ela é
muito importante para todos
nós cristãos.
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Via- Sacra
Desejamos que a Páscoa de Jesus seja a nossa Páscoa, por isso, precisamos também compreender e aceitar que o caminho de Jesus é hoje o nosso caminho. Renovando a união da Terra
e do Céu, revivendo com Jesus a Via-Sacra, o caminho da superação de todos os sofrimentos,
o caminho que Deus percorre conosco para nos levar à vitória da vida sobre todas as formas de
manifestação da morte. Que a caminhada com Jesus nos desperte para a consciência de que nós
somos a sua família e que o mundo é nossa casa.
Ensinai-nos, Senhor, a cuidar da vida e do lugar onde vivemos.
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Equipe Majone Celebrando a Páscoa!
VIVA JESUS RESSUSCITADO!!!!!

Ressurreição do Senhor!
Nossos alunos comemorando a Ressurreição do Senhor!!!
"Três dias depois de sua morte, Jesus ressuscitou para a plenitude da vida humana e divina!"
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Estudantes Refletem Sobre a Páscoa
Os estudantes do Colégio Cristo
Rei tiveram um momento especial de
formação e partilha na quarta-feira,
23 de março.
No período matutino a irmã Bernadete Jonas falou aos estudantes
do Ensino Fundamental II sobre o
significado da Páscoa e os símbolos
desta festa cristã. Os estudantes do
9° ano participaram da reflexão com
a encenação de alguns momentos da
Via Sacra. No recreio todos partilharam o lanche, motivados pelo clima
de união e doação que a data propõe.
No período vespertino a irmã Rosilene Casagrande apresentou aos
estudantes do Ensino Fundamental I
os momentos da vida de Jesus desde o nascimento até a Ressurreição.
Ela também falou sobre os símbolos
da Páscoa e orientou os estudantes
a serem bons como filhos, amigos e
alunos.
No intervalo todos também realizaram a partilha do lanche e celebraram juntos este momento especial da
vida cristã.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Missão de Semana Santa
Entre os dias 23 e 27/03, a comunidade Nossa Senhora do Rogate acolheu algumas Irmãs que
vieram em nome da CRB do Rio de Janeiro para a missão da Semana Santa na Paróquia Nossa
Senhora do Sagrado Coração!
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Reunião da Coordenação Regional da PJ
No dia 13/03, Irmã Gislene teve a oportunidade de acompanhar a reunião da coordenação da
Pastoral da Juventude Regional, onde está como assessora. Na ocasião estava na paróquia a
coordenação Nacional da PJ. O tempo de convivência foi muito enriquecedor para todos.

Retiro dos Crismandos PNSSC
No dia 13/03, os crismandos das Comunidades da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado
Coração se encontraram para uma manhã de
reflexão e convivência.
Irmã Gislene trabalhou com os jovens o tema
da Misericórdia e a riqueza concentrou-se na
partilha e testemunho de vida de cada um(a)!
Após as palestras todos os jovens compartilharam um delicioso lanche, trocaram algumas
experiências e participaram da santa missa presidida por Padre Rafael, msc.

Seminário de Identidades Juvenis
No dia 06/03, Irmã
Gislene teve a oportunidade de colaborar no
Seminário de Identidades Juvenis promovido
pela Pastoral da Juventude na paróquia Cristo Rei em Vaz Lobo.
O tema “Juventudes e
Igreja” foi desenvolvido
com a participação de
todos os/as jovens presentes!
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Encontro de Jovens em Niterói/RJ
No dia 12/03, Irmã Gislene teve
a oportunidade de estar com os jovens da Paróquia São Francisco,
da Arquidiocese de Niterói, para
com eles conversar sobre a temática da sexualidade.
O tema foi abordado de forma
dialogal e todos puderam construir
esse momento do Encontro de Jovens com Cristo. O diálogo foi salutar e trouxe diversas questões que
na atualidade são discutidas entre
as juventudes. O grupo mostrou-se
aberto e maduro para tratar do assunto.
Parabéns aos jovens pela organização e realização deste momento.
Que os frutos sejam para o Reino!

Férias Merecidas
Durante a primeira quinzena do mês de março, Irmã Maria das Graças Tramontim foi para Porto Alegre/RS para visita em família e Irmã Conceição a acompanhou. Juntas tiveram dias abençoados e retornaram revigoradas para a comunidade Nossa Senhora do Rogate!

Aniversário da Irmã Magna
No dia 08/03, a Comunidade Nossa Senhora do Rogate celebrou o aniversário de Irmã Magna.
Foi um momento tranquilo,de muita proximidade e louvor a Deus pelo dom da vida de nossa Irmã!
Seu aniversário é dia 09/03, mas nessa data Irmã Magna viajaria para seu retiro anual, por isso
foi antecipada a comemoração!
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Tríduo Pascal
A comunidade Nossa Senhora do Rogate vivenciou com simplicidade e profunda
fé o Tríduo Pascal! Na terça feira recebeu a
imagem do Senhor dos Passos e na Quarta-Feira a comunidade paroquial reuniu-se na
casa para rezar o terço e seguir com a imagem para a procissão do encontro. Na noite
de Quinta-Feira a comunidade participou da

celebração do Lava-Pés na paróquia e fez a
adoração em casa. No dia seguinte, Sexta-Feira Santa, seguiu com as atividades paroquiais dando especial atenção à Comunidade
São José Operário e aos jovens da Matriz. O
Sábado Santo foi celebrado com entusiamo e
grande alegria com a Festa da Ressurreição
do Senhor!
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Testemunho de Serviço
No dia 24 de março, quinta-feira santa, como de costume lavamos os pés dos nossos idosos.
É um momento muito importante para eles e também para nós Filhas do Divino Zelo que os servimos. O gesto renovador reafirma que a Igreja de Cristo é a Igreja do serviço.
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Renovação de Votos
No dia 18/03, Irmã Zuleide renovou seus votos na Família Religiosa das Filhas do Divino Zelo!
Isso é motivo de alegria para toda a Igreja que abraça e reza por essa Operária da Messe!

Presenças Especiais
No dia 02 de março, a senhora Maria Enedy realizou um encontro na Casa São Vicente.
A mais de 40 anos ela contribui para o bem
-estar dos nossos idosos. Atualmente ela realiza um trabalho de resgaste cultural e a cada
dia encanta a todos(as).
Nossa querida Maria Enedy consegue promover uma experiência significativa e encantadora entre os idosos. Ela os estimula a viver

melhor a fase da vida em que se encontram.
Também o jovem Petherson que participou
da missão em agosto de 2015, organizada
pelas Filhas do Divino Zelo, fez amizade com
os idosos e sempre que vem à Valença faz
uma visita. Sua presença é muito importante
para todos.
Deus seja louvado por essas presenças
tão especiais em nosso meio!
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Parabéns Ir. Helena
No dia 10/03, a comunidade Madre Palmira celebrou com muito carinho e gratidão o dom da
vida de Irmã Helena Francisca!
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Em Comunidade!
De acordo com a programação a comunidade se reuniu para celebrar o Dia
Mensal de Estudo e Convivência, realizando o estudo do Documento Capitular
do VII Capítulo Provincial.

Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Cristo Ressuscitou, Aleluia…
“Celebre a vida nova e realize novos sonhos. Construa esperanças para novos projetos, com
pés firmes rumo ao novo tempo. Viva a cada dia uma nova ressurreição, deixando o homem velho morrer e dando oportunidade para esvaziarmos o sepulcro e construir morada para o homem
novo.” (José de Alcântara)
A Via Sacra no dia 23 de março foi um
momento de encaminhar os alunos à plenitude do amor de Jesus por nós…incondicionalmente. Assim falou uma das crianças:
“Esse foi o momento de percebemos que o
amor e o carinho de Deus sempre vivem
em nosso coração. Com amor é sempre
fácil” (Matheus 4°ano). Este amor faz com
que a morte não mais exista, só a plenitude
do amor de Jesus por nós! Aleluia! Aleluia!
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Dia do Circo
“Embora quase todas as civilizações antigas já praticassem algum tipo de arte circense há
pelo menos mil anos, o circo como se conhece hoje só passou a ser praticado durante o Império
Romano. No Brasil, eles começaram a aparecer a partir do século XIX. ”
Foi com grande alegria que em 27 de março as nossas crianças celebraram o dia do circo,
lembrando desse grande meio de diversão, principalmente para as crianças.
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Páscoa do Senhor com as Crianças do Lar Santo Antônio
Celebramos a Páscoa
com as crianças. Todas
estavam muito felizes,
com o coração cheio de
felicidade, sorrisos, amor
e na expectativa da surpresa do ovo da Páscoa,
que veio com toda uma
preparação e significado.
Páscoa é aprender
com as crianças, é sorrir,
amar, partilhar, contemplar, surpreender. Estar
na expectativa, no emocionar-se, em ver tudo
bonito e com satisfação,
e dizer palavras que
saem do coração.
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Domingo de Ramos
No dia 20 de março foi celebrado com muita fé e devoção, na comunidade São Sebastião de
Alpinópolis/MG, o Domingo de Ramos. Na ocasião, a provincial, Madre Maria Marques, já estava
na comunidade e ficou encantada com a participação do fieis na celebração!
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Renovação de Votos
A comunidade Santo Antônio de Alpinópolis/MG renovou seus Votos no dia 19/03.
Nessa data, no ano de
1887, o Instituto das Filhas
do Divino Zelo foi fundado por
Santo Aníbal Maria Di Francia
em Messina, Itália.
A renovação de Votos é
feita por todas as religiosas
nessa data, como uma ação
devocional e de ação de graças pelo Dom da Consagração.
Deus seja louvado por
esse momento!
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Celebrando a Páscoa do Senhor
As Filhas do Divino Zelo da Comunidade
Apostólica Padre Ladislao Klener vivenciaram
o Tempo Quaresmal com muita intensidade, sobretudo pelas experiências litúrgicas e pastorais
junto à comunidade paroquial.
Durante toda a Quaresma, na sexta-feira,
bem cedo, o povo percorria as ruas da cidade
celebrando a Via Sacra, seguindo o roteiro proposto pela Igreja do Brasil sobre a Campanha
da Fraternidade. O espírito de oração piedosa e
recolhimento diante da memória do caminho de
Jesus no cumprimento máximo de sua ação salvadora, tomava conta de todas as pessoas que
participavam, a cada semana em maior número.
Durante a Semana Santa, enfermos foram visitados e diversas atividades foram realizadas na
sede da paróquia.
O Tríduo Pascal foi ponto máximo: a tocante
celebração da Ceia do Senhor e do Lava-pés,
(Quinta-feira-Santa), a Via-Sacra e a celebração
da Paixão do Senhor (Sexta-feira Santa), a Vigília Pascal e celebração da Páscoa no Domingo
pela manhã, quando se realizou a “Caminhada
da Ressurreição”, a Santa Missa solene e um
café partilhado por todas as famílias participantes.
Louvemos ao Senhor que continua a atrair
o seu povo e conduzi-lo nos caminhos da vida
nova.
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Crescendo com os Pequeninos
Na metade do mês de março tiveram início
as atividades do “Projeto ERA” da Obra Social
Padre Ladislao Klener.
Neste ano o projeto acolhe e acompanha
36 crianças e adolescentes no turno vesper-tino, quando eles recebem apoio pedagógico
para as atividades escolares, atividades de
oficinas diversificadas como: dança, acompanhamento psicológico e capoeira, e alimentação. É sempre um desafio estar com os
menores e acompanhá-los, pois a diferença

de idade, de segmento educativo e de realidade social exige uma atenção redobrada
para fazer com que todos se sintam incluídos
e valorizados, ao mesmo tempo recebendo as
orientações necessárias para seu crescimento e desenvolvimento como pessoa.
Contamos sempre com a proteção de Santo Antônio e Santo Aníbal Maria, para que nos
alcancem de Deus as graças necessárias
para bem cumprir esta missão tão especial.
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Encontro Vocacional
Nos dias 4 a 6 de março, Ir. Edna Maria participou em Caetité, da primeira etapa do Curso
Vocacional do Ano, para jovens. O curso acontece em quatro etapas distribuídas durante o
ano e os jovens são convidados pelos párocos
das diversas paróquias com o pré-requisito de
que devem estar inseridos em alguma atividade pastoral.

Confraternização e Celebração dos Santos Óleos
Nos dias 16 e 17 de março, Ir. Maria
Geralda, Ir. Maria da Glória e Ir. Edna
Maria estiveram em Caetité para três
momentos importantes: 1) Encontro
do Núcleo da Vida Religiosa – Ir. Edna
foi eleita coordenadora. 2) Confraternização de padres e religiosas - acontece todos os anos na mesma época;
3) Celebração dos Santos Óleos – A
diocese celebra na semana anterior à
Semana Santa para facilitar que todos
os padres e religiosas estejam nas paróquias na Semana Santa.

Celebrando o 19 de Março
Nesta data tão especialmente significativa da Fundação do nosso Instituto, celebramos com os
coirmãos Rogacionistas em Presidente Jânio Quadros. Renovamos nossos Votos na Celebração
Eucarística presidida por Padre Wilson na aconchegante capela da comunidade. Na mesma ocasião dois jovens, Albinei e Alisson, fizeram sua entrada no Postulantado.
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Páscoa no Projeto ERA
Após muita expectativa e preparação, no dia 30 de março, os educandos do Projeto ERA celebraram a Páscoa. Um grupo de crianças encenou a música “Um certo Galileu” que sintetiza toda a
trajetória da vida de Jesus e em seguida as Irmãs distribuíram ovos de Páscoa para todos. Muita
alegria e descontração!
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Nuestras Fiestas
Fiesta solemne de
San José por los 128
Años de Fundación
de nuestro Instituto.
En estas conmemoraciones y festividades Hna. Carolina Ely
Yana Andia, por la 5ª.
Vez, ha renovado los
votos religiosos en la
Eucaristía, celebrada
por el P. Omar Castrillo, párroco de la
Parroquia Hombres
Nuevos, que también
celebra los sábados
en nuestra capilla. Estaban presentes Hna.

Iracema Rodrigues e
Hna. Inez Dagostin.
Fue una ceremonia
sencilla pero muy llena de sentido y de alegría para nosotras que
acogemos los deseos
firmes de Hna. Carolina, de continuar donando su vida por los
hermanos en nuestro
Instituto. Felicidades
Hna. Carolina. Continúe con la mirada fija
en Jesús, el Maestro
que te llamó y te envolvió con su Eterno
Amor.
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La Alegria De Los Niños
Iniciamos las
actividades
del
Centro Madre Nazarena el 01 de
marzo. Los niños
estaban contentos esperando encontrar sorpresas
en la sala y la encontraron, deseos
de buenas Bienvenidas y de un
lindo año escolar
para todos. La dinámica de acogida los sorprendió con aplausos y sus rostros manifestaran la alegría, el
compartir para cada uno, un rico dulce. La

Educadora Gladis Mercado es
la maestra, muy
eficiente para las
aulas que son de
múltiples cursos y
actividades de los
25 (veinte cinco)
niños, acogidos
con mucho cariño
pasándoles diariamente valores,
no solo académicos, pero y sobretodo, religiosos, morales para que puedan
desarrollarse y ser en el futuro, verdaderos
cristianos, defensores de la justicia, de la vida.

CRB Presente en Nuestra Comunidad
La dinámica de la CRB
de nuestra Parroquia es la
Celebración Eucarística rotativa entre Comunidades
Religiosas los segundos
e cuartos martes de cada
mes. El día 8 (ocho) de marzo, “Día Internacional de la
Mujer”. Con la Liturgia muy
organizada y el ambiente
preparado con mucho cariño, acogemos las Hermanas de los cinco Institutos
Religiosos en nuestra casa,
que actúan como Misione-

ras en la Parroquia Hombre
Nuevos. P. Omar Castrillo,
párroco, fue el celebrante.
Dentro el “Jubileo de la Misericordia” y el “Día Internacional de la Mujer” hicieron
la dinámica del lavabo en
el acto penitencial, por centralizar el tema principal de
las lecturas “EL AGUA”. La
motivación “mujer generadora de vida… agua fuente
de vida…” fue la reflexión
compartida por todas. Final
de la celebración pasamos

para las Hnas. un mensaje sobre el “Día Internacional de la Mujer” y seguimos
para confraternizar. Dando
las gracias a Dios por la presencia numerosa de las hermanas, por la participación
activa de cada una. Nuestra
casa es pequeña y el ambiente se torno rastrito. Pero
la alegría, el cariño, y la ternura desbordo, tornando un
ambiente grande, suficiente
para acomodar todas.
Hna. Inez Dagostin, fdz
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