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Circulares e Comunicados
COMUNICAÇÕES
DO GOVERNO GERAL

COMUNICAÇÕES
DO GOVERNO PROVINCIAL

Comunicado nº 04/2017
Assunto: Delegadas pessoais, Primeira Consulta Geral, coleta para as vítimas do terremoto

Comunicado nº 07/17
Assuntos: Vários

Circular nº 09/2017
Assunto: A Herança Espiritual-Carismática da
Madre M. Nazarena Majone

Ressurreição
25/03 - Irmã Maria Quintilla Shifone

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

“Deus amou tanto o mundo
que lhe deu o Seu Filho
Unigênito” (Jo 3,16).
Caríssimas Irmãs,
No nosso itinerário espiritual, o qual percorremos durante o tempo da quaresma,
o Senhor nos convidou a viver a plenitude da sua graça,
acompanhando mais de perto os seus passos, Ele que
“Tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1).
Não temos dúvidas que a
vivência deste tempo especial nos ajudou a fazer um
longo retiro espiritual, interpelando-nos a caminhar na
luz de Cristo, deixando para

trás as trevas que muitas vezes obscurecem os nossos
olhos e o nosso coração.
O ponto alto de toda a vivência quaresmal e que norteou a nossa caminhada de
fé, e a nossa vida consagrada, foi o convite que a Palavra de Deus, o Evangelho,
nos fez e faz constantemente, o mandamento do amor
a Deus e ao próximo, que
exige de nós sentir-nos responsáveis umas pelas outras e por todas as pessoas,
principalmente as que fazem
parte do nosso convívio.
Muito bem nos ensinou o
nosso Mestre Jesus, doando-nos totalmente a sua vida
a ponto de morrer na cruz
pela nossa salvação, pela
salvação de todos. O amor
verdadeiro que Jesus nos
pede não admite distinção
entre as pessoas. São Paulo
nos ensina que, estejamos
atentas: “Prestemos atenção uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às
boas obras” (Heb 10, 24).
Na Encíclica Populorum
Progressio, nº 66, Papa Pau-

lo VI nos diz: “O mundo atual
sofre sobretudo de falta de
fraternidade: o mundo está
doente. O seu mal reside
mais na crise de fraternidade entre os homens e entre
os povos, do que na esterilização ou no monopólio,
que alguns fazem dos recursos do universo”. Durante o
tempo quaresmal, rezamos
todos os dias nas orações
das Laudes, o Hino que muito nos ajudou a perceber as
nossas trevas pessoais e
comunitárias, revendo corajosamente os rumos de nossa existência: “Ó Cristo, sol
de justiça, brilhai nas trevas
da mente, com força e luz,
reparai a criação novamente. Dai-nos, no tempo aceitável, um coração penitente,
que se converta e acolha o
vosso amor paciente”.
O Evangelho de São João
nos mostra o grande amor
de Deus pela humanidade,
enviando-nos o seu próprio
Filho. Só Deus é capaz de
amar até o extremo. Deus
sempre nos surpreende com
a sua paciência e misericór-
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dia e às vezes, nos esquecemos desse grande amor que
Ele tem por nós. Aprendamos
com Ele o seu jeito de amar
desmedidamente, sejamos
religiosas generosas, compassivas, capazes de olhar
com ternura para todas as
pessoas, principalmente as
mais necessitadas.
Irmãs, neste tempo de
profundo silêncio e contemplação do Mistério de Cristo,
somos convidadas a viver o
amor e a ternura como as
mulheres da Bíblia, que fizeram-se próximas ao nosso
Redentor e Salvador Jesus
Cristo: sejamos Verônica a
enxugar o rosto das pessoas
que sofrem, principalmente as que trilham o mesmo
caminho que nós. Sejamos
as mulheres de Jerusalém,
que acompanharam Jesus e
contritas choravam ao vê-lo
passar tamanha humilhação,
e hoje encontramos inúmeras pessoas que passam por

essa mesma dor. Enfim, sejamos como Maria sua Mãe,
que com o coração partido
pelo sofrimento, permaneceu de pé, junto a Ele, na
dor, na cruz, no sofrimento.
Para enriquecer a nossa
reflexão, vejamos o que o
Santo Padre, o Papa Francisco, nos fala sobre o bem
que devemos fazer às pessoas: “Os rios não bebem
sua própria água; as árvores
não comem seus próprios
frutos. O sol não brilha para
si mesmo; e as flores não

espalham sua fragrância
para si. Viver para os outros
é uma regra da natureza. (...)
A vida é boa quando você
está feliz; mas a vida é muito melhor quando os outros
estão felizes por sua causa”.
Irmãs, alimentadas e fortalecidas espiritualmente pela vivência deste tempo sagrado,
possamos ser vida, remédio
e suavidade na vida das pessoas, como foi e nos ensinou
o nosso Redentor e Salvador
Jesus Cristo.
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Papa Francisco
SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
25 de Março de 2017
Acabamos de ouvir o
anúncio mais importante da
nossa história: a anunciação
a Maria (cf. Lc 1, 26-38). Um
trecho denso, cheio de vida,
e que gosto de ler à luz de
outro anúncio: o do nascimento de João Batista (cf.
Lc 1, 5-20). Dois anúncios
que se seguem e que estão
unidos; dois anúncios que,
se forem comparados, nos
mostram aquilo que Deu nos
doa no seu Filho.
A anunciação de João
Batista ocorre quando Zacarias, sacerdote, pronto
para dar início à ação litúrgica, entra no Santuário do
Templo, enquanto toda a
assembleia está do lado de
fora, à espera. Ao contrário, a anunciação de Jesus
realiza-se num lugar remoto da Galileia, numa cidade
periférica e com uma fama
não particularmente boa (cf.
Jo 1, 46), no anonimato da
casa de uma jovem de nome
Maria.
Um contraste não irrelevante, que nos indica que
o novo Templo de Deus, o
novo encontro de Deus com
o seu povo, terá lugar em locais onde normalmente não
esperamos, às margens, na
periferia. Ali se marcarão encontro, ali se encontrarão;
ali Deus se fará carne para
caminhar conosco desde

o seio da sua Mãe. Já não
será um lugar reservado a
poucos, enquanto a maioria
permanece fora, à espera.
Nada e ninguém lhe será
indiferente, nenhuma situação será privada da sua presença: a alegria da salvação
tem início na vida quotidiana
da casa de uma jovem de
Nazaré.
O próprio Deus é Aquele
que toma a iniciativa e escolhe inserir-se, como fez
com Maria, nas nossas casas, nas nossas lutas do dia
a dia, repletas de ansiedades e, ao mesmo tempo, de
desejos. E é precisamente
dentro das nossas cidades,
das nossas escolas e universidades, das praças e
dos hospitais que se cumpre
o anúncio mais bonito que
podemos ouvir: «Alegra-te,
o Senhor está contigo!».
Uma alegria que gera vida,
que gera esperança, que se
faz carne no modo em que
olhamos para o porvir, na

atitude com que olhamos
para os outros. Uma alegria
que se torna solidariedade,
hospitalidade, misericórdia
para com todos.
Como Maria, também nós
podemos estar desorientados. «Como acontecerá
isto» em tempos com tanta
especulação? Especula-se
sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a família. Especula-se sobre os pobres e
os migrantes; especula-se
sobre os jovens e o seu futuro. Tudo parece reduzir-se
a números, deixando, por
outro lado, que a vida diária
de muitas famílias se tinja de
precariedade e de insegurança. Enquanto a dor bate
em muitas portas, enquanto
cresce a insatisfação de numerosos jovens pela falta de
oportunidades reais, a especulação abunda em todos os
lados.
Certamente, o ritmo vertiginoso a que estamos submetidos parece roubar-nos
a esperança e a alegria. As
pressões e a impotência
perante muitas situações
parece que nos torna áridos e insensíveis diante dos
inúmeros desafios. E paradoxalmente quando tudo se
acelera para construir — em
teoria — uma sociedade
melhor, no final não se tem
tempo para nada e para nin-
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guém. Perdemos o tempo
para a família, para a comunidade, para a amizade,
para a solidariedade e para
a memória.
Far-nos-á bem questionar-nos: como é possível viver a alegria do Evangelho
hoje nas nossas cidades? É
possível a esperança cristã
nesta situação, aqui e agora?
Estas duas perguntas
referem-se à nossa identidade, à vida das nossas
famílias, dos nossos países
e das nossas cidades. Mexem com a vida dos nossos
filhos, dos nossos jovens e
exigem da nossa parte um
novo modo de nos situar na
história. Se a alegria e a esperança critã continuam a
ser possíveis, não podemos,
não queremos permanecer
diante de tantas situações
dolorosas como meros espectadores que olham para
o céu esperando que «deixe de chover”. Tudo o que
acontece exige que olhemos
para o presente com audácia, com a audácia de quem
sabe que a alegria da salvação adquire forma na vida
quotidiana da casa de uma
jovem de Nazaré.
Diante desta desorien-

tação de Maria, perante as
nossas desorientações, são
três as chaves que o Anjo
nos oferece para nos ajudar
a aceitar a missão que nos é
confiada.
1. Evocar a Memória
A primeira coisa que o
Anjo faz é evocar a memória, abrindo assim o presente
de Maria a toda a história da
Salvação. Evoca a promessa feita a Davi como fruto da
aliança com Jacó. Maria é filha da Aliança. Também nós
hoje somos convidados a
fazer memória, a olhar para
o nosso passado para não
esquecer de onde viemos.
Para não nos esquecermos
dos nossos antepassados,
dos nossos avós e de tudo
aquilo que passaram para
chegar onde estamos hoje.
Esta terra e a sua gente conheceram a dor das duas
guerras mundiais; e, por
vezes, viram a sua merecida fama de laboriosidade
e civilização contaminada
por ambições desregradas.
A memória ajuda-nos a não
permanecer prisioneiros de
discursos que semeiam ruturas e divisões como único
modo para resolver os con-

flitos. Evocar a memória é o
melhor antídoto que temos à
nossa disposição diante das
soluções mágicas da divisão
e da alienação.
2. A pertença ao Povo de
Deus
A memória permite que
Maria se aproprie da sua
pertença ao Povo de Deus.
Faz-nos bem recordar que
somos membros do Povo de
Deus! Milaneses, sim, Ambrosianos, sem dúvida, mas
parte do grande Povo de
Deus. Um povo formado por
mil rostos, histórias e proveniências, um povo multicultural e multiétnico. Esta é
uma das nossas riquezas. É
um povo chamado a acolher
as diferenças, a integrá-las
com respeito e criatividade
e a celebrar a novidade que
provém dos outros; é um
povo que não tem medo de
abraçar os confins, as fronteiras; é um povo que não
tem medo de acolher quem
necessita porque sabe que
ali está presente o seu Senhor.
3. A possibilidade do impossível
«Nada é impossível a
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Deus» (Lc 1, 37): assim termina a resposta do Anjo a
Maria. Quando acreditamos
que tudo depende exclusivamente de nós permanecemos prisioneiros das nossas
capacidades, das nossas
forças, dos nossos horizontes míopes. Quando, pelo
contrário, nos dispomos a
deixar-nos ajudar, aconselhar, quando nos abrimos à
graça, parece que o impossível começa a tornar-se realidade. Sabem bem isto estas terras que, ao longo da
sua história, geraram muitos
carismas, muitos missionários, muitas riquezas para

a vida da Igreja! Numerosos rostos que, superando
o pessimismo estéril e divisor, abriram-se à iniciativa
de Deus e tornaram-se sinal
de quão fecunda possa ser
uma terra que não se deixa
fechar nas próprias ideias,
limites e capacidades e se
abre aos outros.
Como ontem, Deus continua a procurar aliados, continua a procurar homens e
mulheres capazes de acreditar, capazes de fazer memória, de se sentirem parte
de seu povo para cooperar
com a criatividade do Espírito. Deus continua a percor-

rer os nossos bairros e as
nossas ruas, vai a todos os
lugares em busca de corações capazes de escutar o
seu convite e de o fazer tornar-se carne aqui e agora.
Parafraseando Santo Ambrósio no seu comentário a
este trecho podemos dizer:
Deus continua a procurar
corações como o de Maria,
dispostos a acreditar até em
condições
absolutamente
extraordinárias (cf. Exposição do Evangelho segundo
Lucas II, 17: pl 15, 1559).
Que o Senhor faça crescer
em nós esta fé e esta esperança.
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

125 Anos de Vida Consagrada da Madre Maria Nazarena Majone
No dia 21 de março de 2017, às
6h30, em Valença, RJ, tivemos uma
Celebração Eucarística na Capela
do Artesanato Nossa Senhora Aparecida, presidida por Dom Elias, em
comemoração aos 125 anos de Vida
Religiosa da Madre Nazarena. Contamos com a presença e participação
das crianças da Obra Social Nossa
Senhora Aparecida, juntamente com
a Irmã Helena, Ir. Iria, Ir. Érica, Ir. Nivalda e as Aspirantes Alexandra Fernanda e Gabrielly Pires.
Ainda no período da manhã, as
jovens Aspirantes partilharam, com
todas as crianças e funcionárias da
Obra Social, um pouco da vida e
missão da Madre Nazarena e Santo
Aníbal. Todos estavam animados e
demonstraram interesse no tema trabalhado.
Foi um dia de alegria, pois, relembramos o “SIM” generoso que Madre
Maria Nazarena Majone respondeu
ao apelo de Jesus que diz: “Rogai
ao Senhor da Messe para que envie
operários a sua Messe” (Mt 9,38).
Assim como Madre Nazarena, possamos também nós acolher com disponibilidade o chamado do Senhor e
zelar pelos mais necessitados.
Alexandra Fernanda
Gabrielly Pires
Aspirantes
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Festa dos Religiosos
No dia 02 de fevereiro, os religiosos da diocese da Bolívia, se reuniram na paróquia Sagrada Família, às 19h, para uma bonita celebração Eucarística. Logo após a celebração,
aconteceu, no salão paroquial, uma apresentação das Congregações presentes. As Irmãs
Inez Dogostin e Magna Luiza, FDZ, estavam presentes. Em seguida houve cantos de animação e uma gostosa e fraterna confraternização.
“OS RELIGIOSOS, ASSIM CONSAGRADOS A CRISTO, SE CONSAGRAM AO MESMO
TEMPO AO SERVICO DA IGREJA E À PERFEITA CARIDADE APÓSTOLICA”
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Parabéns Irmã Maria dos Anjos
No dia 22 de março de 2017, pela manhã, as
crianças do LAR SANTO ANTÔNIO homenagearam
Ir. Maria dos Anjos pelos seus 50 anos de Vida religiosa. A festa foi assim:
- Canto à caridade,
- Recitação do Salmo 20,
- Música “do amigo”,
- Músicas “Derrama ó Senhor” e “Parabéns”.
A turma confeccionou um belo cartão e um cartaz
com a professora de artes.
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Reunião de Pais e Mestres
No dia 27 de março de 2017, aconteceu a reunião de Pais
e Mestres das 80 crianças assistidas no Lar Santo Antônio. Ir.
Nivanda fez a abertura, discorrendo sobre a ternura e o zelo
de Madre Nazarena e de santo Aníbal pelas crianças. Falou
também sobre a importância da compaixão e da misericórdia
para com todos. As professoras trataram da rotina diária, deveres e direitos de todos. A participação foi satisfatória e a presença foi quase maciça. Aproveitamos a oportunidade para
uma Evangelização sobre A CASA COMUM e para promoção
humana, doando grande quantidade de roupas e calçados.

125 Anos de Consagração da Madre Nazarena
Foi com enorme satisfação que prestamos memória aos 125 anos de PROFISSÃO RELIGIOSA de Madre Maria Nazarena Majone.
Neste dia memorável, 21 de março de 2017, as
crianças do Lar Santo Antônio entraram em procissão
na capela com o quadro da Madre e diversos símbolos.
Rezaram, fizeram preces e pedidos, como também
depositaram flores ao lado da figura da Venerável Madre. Com certeza foi um momento inesquecível diante
desta Mãe amorosa a quem temos tanta devoção.
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Exemplo de Carinho e Solidariedade
No dia 24 de março de 2017, o dentista Joaquim Bento fez a bonita surpresa de presentear a
cada usuário do Lar Santo Antônio, com uma escova de dente. As crianças agradeceram e fizeram perguntas a respeito desta profissão. Ele respondeu e disse que as pessoas que não escovam os dentes ficam com “BAFO DE ONÇA”. Foi uma gargalhada só.
Ele recebeu uma homenagem e ganhou um chaveirinho, símbolo de nossa gratidão.

s
Três Rio

/ RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

30 Anos de Missão no CSA
É com muita alegria e gratidão que comemoro
30 anos de CSA. Amo lecionar, amo trabalhar com
crianças, o tempo passa tão depressa que não da
para perceber... Cada ano é um desafio novo para
mim, é como se fosse o primeiro. Agradeço primeiro
a Deus por ter me dado saúde e disposição. Agradeço à família CSA que tem me acolhido com muito
carinho durante todo esse tempo e por ter feito da
escola uma segunda casa para mim.
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Fazendo História
A apresentação do trabalho de história do 3º ano A, do Ensino Fundamental, do Colégio Santo
Antônio, foi um sucesso. Os alunos trouxeram lembranças de viagem e contaram para turma a
história daquela viagem. Além do conteúdo, foi possível trabalhar a convivência e o fortalecimento
dos vínculos!

Abertura da CF 2017 no Turno da Tarde
No dia 08 de março, sob a orientação da professora Gilseia, os alunos do Ensino Fundamental
1 do Colégio Santo Antônio, se reuniram para celebrar a abertura da Campanha da Fraternidade
2017. Foi um momento orante em que o tema dos Biomas Brasileiros foi evidenciado em uma linguagem acessível para todos os alunos. Na ocasião também fez-se menção ao início da Quaresma e da Campanha Solidária em prol da Angola. Os pequenos participaram com responsabilidade
e devoção desse momento!
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Abertura da CF 2017 no Turno da Manhã
No dia 08 de março, os alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio do Colégio Santo
Antônio, se reuniram para a Celebração de Abertura da Campanha da Fraternidade 2017. Os professores do Ensino Religioso coordenaram esse momento de espiritualidade e conscientização
acerca do valor da vida e do cuidado com a natureza. Na ocasião, os alunos do 3º ano do EM,
fizeram uma singela homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Todos participaram com responsabilidade e fé desse momento tão bem preparado pela equipe de educadores e seus alunos!

Aprendendo e Crescendo

Compromisso com o Futuro

No dia 10 de março, os alunos do 5º ano do
EF1 apresentaram um lindo trabalho sobre a
"Puberdade". Este tema faz parte do conteúdo
de Ciências sobre reprodução humana.
O trabalho consistiu na produção de slides
que apresentavam as mudanças físicas que
ocorrem no corpo de meninos e meninas durante este período.
Foi um momento de muito aprendizado e
interação entre os alunos.
Parabéns 5º ano! Vocês arrasaram!

As crianças da Educação Infantil, no dia 30
de março, apreciaram algumas fotos sobre a
fauna e a flora do Brasil e assistiram ao filme
Eco bebê biomas do Brasil, saboreando uma
deliciosa pipoca, para detonar o projeto “Biomas brasileiros: um país para amar e cuidar”.
Esse momento foi oportuno para apresentar a
diversidade de cada bioma brasileiro e admirar
a natureza com suas belezas.
Ao final da aula, as crianças perceberam a
necessidade de cuidarmos do meio ambiente
e levaram para casa uma placa informativa sobre o tema do Projeto decorada por elas. Foi
uma tarde de grandes descobertas!
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Conhecendo Meu Corpinho
As crianças do Maternal
II, realizaram um belíssimo
trabalho, cujo objetivo foi o
autoconhecimento corporal,
já que este é um dos conteúdos do primeiro bimestre.
O tema foi desenvolvido
de forma lúdica. Fizemos
uma associação da trom-

ba do elefante com o corpo
humano, pois a tromba do
elefante serve para pegar os
alimentação, já que temos
as mãos e o nariz do corpo
humano com funções similares! Também o olfato foi utilizado nesse paralelo entre o
mascote e o corpinho.

As crianças adoraram
cantar, criar o elefante e colocar o braço na tromba do
elefante!
" Olha a tromba do elefante,
Que tromba bonita,
Que tromba elegante,
Que tromba bonita que tem
o elefante!"

16

Brincando e Aprendendo
Na quarta-feira, dia 29 de março, os alunos
do 3º ano do Ensino Fundamental, fizeram um
jogo com cartelas coloridas e utilizaram o material dourado para que pudessem entender
o processo da multiplicação de forma prática.

A aprendizagem se torna assim, um processo prazeroso e as possibilidades de crescimento aumentam significativamente. Foi
muito bom esse tempo de construção.

Dia de Convivência
Nos dias 27 e 28/03, os
alunos dos 6os e 7os anos do
Ensino Fundamental, participaram do Dia de Convivência, promovido pelo Colégio
Santo Antônio. Os professores do Ensino Religioso, juntamente com a coordenação
Educacional e Pedagógica,

organizaram estes dois dias
com muitas dinâmicas, espiritualidade, diversão e convivência. O carinho e o cuidado da equipe favoreceu uma
excelente acolhida a todos
e proporcionou que as atividades organizadas fossem
desenvolvidas com muita se-

renidade. Educadores e Alunos estão de parabéns por
esse tempo de convivência e
formação. O tema trabalhado
está vinculado às aulas de
Ensino Religioso, cujo foco
central é trabalhar o Projeto
de Vida dos adolescentes e
jovens do Colégio.
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Um Dia de Muitas Festas
No dia 21 de março, a
comunidade educativa do
Colégio Santo Antônio, reu-niu-se juntamente com as
Filhas do Divino Zelo, para
celebrarem juntos os 125
anos de Profissão Religiosa
de Madre Nazarena Majone
e os 50 Anos de Consagração Religiosa de Madre Maria Eli Milanez.
A festa começou cedo!

Algumas Irmãs vieram das
comunidades vizinhas e o
almoço foi festivo, com direito a bolo, presentes e
muitas orações para nossa
Irmã Jubilar! A tarde, a missa foi presidida pelos padres
Rocham e Medoro. Alunos,
educadores e familiares participaram com carinho e empenho deste momento festivo! As homenagens foram

feitas com singeleza e gratidão, colocando em evidência a beleza da consagração
religiosa. Durante a missa,
todas as religiosas presentes, também renovaram
seus Votos! Foi belíssimo.
Na sequência, registramos
a ação de graças de Madre
Maria Eli, por esta data tão
abençoada que é o sinal da
doação de sua vida!
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Meu querido Pai,
Eu Vos louvo, adoro e agradeço porque sois o meu Pai, e desde o meu batismo me chamastes
para ser inteiramente vossa na Vida Religiosa de Filha do Divino Zelo.
Nesta caminhada de 50 anos de consagração, vos agradeço e bendigo por tudo o que me
permitiste viver, as alegrias experimentadas, os encontros realizados, os lugares visitados, as
pessoas que colocastes no meu caminho.
Muitas, incontáveis pessoas colocastes ao meu lado, desde meus pais, meus irmãos, minha família e num certo trecho do caminho, minha família religiosa. Foram todos/as companheiras, de
caminhada. Com todos/as aprendi a viver e conviver, amar e perdoar, a ser e a fazer.
Com o coração exultante de alegria e pleno de gratidão, contemplo o caminho percorrido e sinto
que vossa mão amorosa me conduziu nas horas alegres e nos momentos desafiadores e nebulosos, que foram tantos.
Obrigada pela história que deposito hoje em vosso altar, pela vida que me permitistes viver no
seguimento de vosso Filho Jesus, sob a proteção da Maria e tantos outros protetores: meus
pais, irmãos, coirmãs e amigos que vivem na glória.
Graças, Senhor, porque até hoje me conservastes acesa a lâmpada da fidelidade!
Tenho certeza da vossa amorosa companhia no percurso que ainda devo percorrer. Amém.
IRMÃ MARIA ELI MILANEZ
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Eu e Meu Corpo
Seguindo o conteúdo do primeiro bimestre, o Maternal II está desenvolvendo o Projeto
“Eu e meu corpo”. O objetivo principal deste trabalho é a identidade da criança ao se reconhecer em um corpo. Por meio do registro da foto, individualizamos cada um com as suas
características. Trabalhamos de forma lúdica o desenho do corpo ao brincar de deitar na
folha e a professora desenhar! Foi tudo muito “gostoso”.
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Celeiro de Leitores
“CSA: Celeiro de Leitores”, é um projeto motivador
e brilhante! Através dele, os
alunos dos quartos e quintos
anos, em suas aulas de inglês, poderão conhecer os
Estados Unidos da América
e seus Estados: nomes, capitais, culturas, clima e vegetação, indo de encontro a
Campanha da Fraternidade
2017.
Os alunos dançaram e

puderam conhecer todos
os Estados com o Rap dos
Estados do MC Renald
Francoeu. O primeiro Estado, escolhido pelos alunos
para aprofundamento, foi
o da Flórida e sua capital
Tallahassee, devido as cidades de Miami - com suas
Palmeiras e clima quente e
Orlando – e sua Disney.
Os meninos assistiram
uma animação sobre a Bran-

ca de Neve e os sete anões,
em inglês, e conheceram um
pouco do cancioneiro norte-americano. Depois, produziram desenhos para o nosso mural CSA.
Realmente foi uma experiência maravilhosa! Que venham mais Estados!
Ingrid Werneck
(Educadora Inglês)

Semana do Medo
Com o intuito de incentivar a leitura dos alunos do 4° ano do Colégio Santo Antônio (Três Rios
- RJ), promovemos com eles a "Semana do Medo". Vários textos, filmes e histórias contadas serviram de preparação para a leitura do livro: "O baile das caveiras". Todos os alunos demonstraram
grande interesse e alegria, o que contribuiu com o sucesso do nosso projeto "Celeiro de Leitores".
Parabéns crianças!!!
Professoras Karina Mancini e Leandra Zacarone
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Fazendo Arte!
A professora Carminha,
juntamente com os alunos
do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santo
Antônio, desenvolveram o
tema do cuidado com a natureza de maneira bem criativa. Natureza e tecnologia
se encontraram na fabricação de belos robôs! Cada
aluno fez o seu, sempre utilizando sucatas e recicláveis!
Parabéns a todos!
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Visita a UFJF
No dia 31 de março, os
alunos do 3º Ano do Ensino
Médio, do Colégio Santo Antônio, foram à Juiz de Fora/
MG, para uma visita aos departamentos de Medicina e
Engenharia da Universidade
Federal. A coordenadora pe-

dagógica, Maria de Fátima
Fernandes, e a professora
Ive Cerqueira, foram responsáveis pela organização desse momento e pelo
acompanhamento dos alunos. Tais visitas são de suma
importância no processo de

discernimento dos alunos
que estão às portas do vestibular. Parabenizamos a todos! A presença de nossos
jovens na Universidade rendeu elogios ao Colégio, pois
se destacaram pelo comportamento e maturidade!
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Jan
Rio de

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Início do Ano Letivo: Formação de Professores
A Equipe Majone iniciou o
ano de 2017 com muita animação e implorando as bênçãos de Deus sobre o novo
ano letivo. As Educadoras
participaram da Celebração
Eucarística presidida pelo

Pe. Eli, da Paróquia São Cristóvão. Tia Renata que celebrava seu aniversário, recebeu
uma benção especial.
Após a celebração da
Santa Missa, todas se dirigiram ao refeitório para um

delicioso e fraterno café da
manhã, e em seguida, se dirigiram à sala de aula para darem continuidade aos trabalhos de Planejamento do ano
e de Formação, trabalhando
por dois dias seguidos.
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Reunião de Pais
No dia 03 de fevereiro, aconteceu o Primeiro Encontro Escola/Família – 2017. Após uma breve
apresentação da REDIZE (Rede Divino Zelo de Educação), refletiu-se sobre a parceria Família-Escola, o quanto é essencial para o bom êxito educacional da criança. Parabéns a todos os pais
que se fizeram presentes. Bem vindos aos que iniciam esta parceria conosco.

Brasília

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/ DF

Viva a Vida
“A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria
e viva intensamente, antes que a cortina se
feche e a peça termine sem aplausos.”
Com muito carinho, no dia 29 de março, celebramos o aniversário da Irmã Sineide. O 1° ano
matutino fez uma bela apresentação. Nesse dia
também celebramos os seus 50 anos de Vida
Religiosa. Foi um momento muito bonito e preparado com muito carinho.
Ir. M. Arcilene
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Celebrando o Dom da Vida, Celebrando a Vocação
No sábado, dia 03 de
março, a Comunidade Nossa Senhora do Rogate teve
a alegria de celebrar o aniversário da Madre Maria
Marques de Oliveira com
a Santa Missa em Ação de
Graças, às 11h, e depois,
com o almoço de confraternização, que reuniu várias
Irmãs das Comunidades da
Província e os funcionários
da casa. Durante a Santa
Missa, sobre o altar, colocamos a nossa ação de graças, pedindo a Deus que Ele
continuasse a ser presença

viva no dia a dia da Madre
Maria, dando-lhe força, luz e
proteção.
Juntamente ao agradecimento pelo dom da vida, tivemos também outro motivo
para celebrar: a Renovação
de Votos da Irmã M. Zuleide
Trindade Silva. Respondendo ao convite daquele que
a chamou, Irmã Zuleide pronunciou mais uma vez o seu
“sim” diante da Superiora
Provincial, Madre Maria, das
Irmãs presentes e do presidente da Celebração, Padre
Gilmar Simplício, confirman-

do a sua adesão à pessoa
de Jesus Cristo e o seu desejo de continuar sua caminhada no Instituto das Filhas
do Divino Zelo.
Estes foram os dois motivos principais de nossa ação
de graças neste dia. No entanto, entre tantas outras
intenções, nós participantes
da Celebração pedimos pela
nossa fidelidade ao mandamento de Jesus de pedir pelos operários da Sua messe.

Ir. M. Simoni Ferreira Freire - fdz
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“Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra,
inunda meu ser, permanece em nós!”
No dia 22 de março, foi
realizado um encontro de
formação promovido pela
Conferência dos Religiosos
do Brasil (CRB) da Regional
do Rio de Janeiro. O mesmo foi realizado no Instituto
Nossa Senhora Auxiliadora,
na Tijuca, com a presença
dos coordenadores de núcleos, grupos, comunidades e equipe ampliada.
Iniciamos o encontro
com uma linda oração conduzida por Irmã Maria Eli
Milanez - fdz, que nos mo-

tivou a acender uma vela e
colocá-la aos pés de Nossa
Senhora Aparecida, a qual
nós estamos celebrando
os 300 anos de sua aparição nas águas do Rio Paraíba do Sul.
Em seguida, Irmã Regina Cavalcante, Religiosa
da Assunção, falou da 2ª
Prioridade do Triênio, com
o tema “Relações humanizadoras”, e destacou a
importância de intensificar
a cultura do encontro consigo, com o/a outro/a, com

a criação e com Deus, para
que as relações comunitárias, intergeracionais, interculturais sejam circulares,
afetivas, solidárias, com a
vivência dos valores da comunhão, gratuidade, proximidade e misericórdia.
Concluímos esta tarde
de encontro com a oração
Jubilar dos 300 anos da
aparição de Nossa Senhora Aparecida e saboreando
um delicioso lanche.
Ir. M. Josilene da Rocha
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