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Circulares e Comunicados
COMUNICAÇÕES
DO GOVERNO PROVINCIAL
Comunicado n° 15/18
Assunto: Vários
Rio de Janeiro, 06 de março de 2018

Ressurreição
Sra. Maria de Lourdes de Castro Costa
(mãe da Ir. Maria José da Costa): 02/03 - Passos/MG

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

EDITORIAL

Queridas Irmãs,
Estamos
caminhando
rumo à Páscoa do Senhor!
A Quaresma nos prepara
ricamente para este grande
acontecimento: a Ressureição de Jesus. O Papa Francisco afirma: “Que o tempo
da Quaresma ‘nos prepare o
coração’ ao perdão de Deus
e a perdoarmos como Ele”.
E ainda: “[...] deixar que o
nosso coração volte a bater
conforme as palpitações do
coração de Jesus”.
Neste editorial, queremos
dar um destaque a um casal
muito especial que está inserido no calendário da Igreja Católica e que são muito
caros ao nosso Instituto:
São José e Nossa Senhora.
No dia 19 de março celebramos São José, esposo
da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Este homem
silencioso, justo, bom e fiel
apesar das duras provações
que sofreu, foi, como o escolhido por Deus, fiel em
cumprir plenamente a sua
missão sendo o guardião de
Jesus e o esposo Maria.
Este Santo, além de ser

uma grande figura na Sagrada Escritura, é também o
Patrono Universal da Igreja,
e o nosso Fundador Santo Aníbal Maria, o colocou
como Padroeiro especial
do Instituto (Const., n. 13) e
também dos Rogacionistas:
“Esta Congregação está sob
a proteção especial de São
José, a quem todos os congregados honrarão e amarão como o esposo de Maria
Virgem e pai virginal do Filho
de Deus (AR pág. 169).
Foi um homem virtuoso
que viveu a fé e a obediência a Deus, dando prova disso em várias circunstâncias
da sua vida, como por exemplo, protegendo Jesus desde o seu nascimento, das
perseguições de Herodes
e de outros males que poderiam vir a acontecer com
Jesus e com Maria. Muitos
devotos demonstram a sua
fé sem medida, neste grande
santo. Temos a grande Santa Teresa de Ávila que disse:
“Quem não achar mestre
que lhe ensine a orar, tome
São José por mestre e não
errará o caminho” e São
João Paulo II: “São José, assim como cuidou com amor
de Maria e se dedicou com
empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim
também guarda e protege o
seu Corpo místico, a Igreja,
da qual a Virgem Santíssima
é figura e modelo”.
Após seis dias da celebração da Festa de São

José, em 25 de março, a
Igreja celebra a Anunciação
do Anjo à Virgem Maria, a
esposa amada de José. O
Evangelista Lucas assim
descreve: “Naquele tempo,
o anjo Gabriel foi enviado
por Deus a uma cidade da
Galileia, chamada Nazaré,
a uma virgem, prometida
em casamento a um homem
chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome
da Virgem era Maria” (Lc
1,26-27).
Essa passagem é bem
conhecida e familiar a nós.
Maria, a jovem de Nazaré,
foi escolhida por Deus para
ser a Mãe de nosso Salvador
e deu o seu “Sim” ao convite
do Senhor, demonstrando,
apesar de pouca idade, a
sua maturidade e fé nos planos de Deus. Maria se assustou com a notícia, mas o
Anjo a tranquilizou dizendo:
“Não temas, Maria! Encontraste graça junto de Deus”
(Lc 1, 30). A figura de Maria
que Lucas nos apresenta é
de uma jovem ativa, comprometida com Deus e com
a humanidade, que aceitou
livremente colaborar no plano da salvação, fazendo-se
discípula e serva do Senhor.
Mulher disposta a servir
e a anunciar a Boa nova da
Salvação. O seu sim, foi um
sim consciente em todas as
circunstâncias de sua vida,
mesmo nos momentos de
dor e sofrimento: quando fugiu para o Egito para prote-
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ger o Filho, quando Jesus se
perdeu no Templo, quando
acompanha Jesus no caminho do Calvário e sofre terrivelmente aos pés da cruz.
Nossa Senhora, a Filha
amada do Pai, dá a todas
nós e a todos os cristãos, um

testemunho de fidelidade e fé
em Deus, sem limites. Queira Deus que as suas virtudes
e exemplos, estejam sempre
presentes, como chama ardente em nossos corações e
que ela desperte em nós o
desejo de sermos suas fi-

lhas, atentas às causas nobres do Reino de Deus.
Que a Sagrada Familia,
Jesus, Maria e José, seja
nosso modelo de vida e de
fé, neste mundo tão aflito e
necessitado de paz.
Com fraterno abraço.
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Papa Francisco
VIA SACRA NO COLISEU
30 de Março de 2018
Senhor Jesus, dirigimos
o nosso olhar para ti, cheio
de vergonha, de arrependimento e de esperança.
Diante do teu amor supremo, que a vergonha nos
invada por te ter deixado sozinho a sofrer pelos nossos
pecados:
- a vergonha por ter escapado diante da provação,
não obstante te tenhamos
dito milhares de vezes: “Ainda que todos te deixem, eu
nunca te deixarei”;
- a vergonha por ter escolhido Barrabás e não a Ti, o poder e não a Ti, a aparência e
não a Ti, o deus dinheiro e
não a Ti, a mundanidade e
não a eternidade;
- a vergonha por te ter tentado com a boca e com o coração, todas as vezes que
nos encontramos perante
uma provação, dizendo-te:
“Se Tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e nós acreditaremos!”;
- a vergonha porque tantas
pessoas, e até alguns dos
teus ministros, se deixaram
enganar pela ambição e
pela vanglória, perdendo a
sua dignidade e o seu primeiro amor;
- a vergonha porque as nossas gerações estão a deixar
aos jovens um mundo dilacerado pelas divisões e pelas guerras; um mundo de-

vorado pelo egoísmo, onde
os jovens, os pequeninos,
os doentes e os idosos são
marginalizados;
- a vergonha por ter perdido
a vergonha;
Senhor Jesus, concede-nos sempre a graça da santa vergonha!
O nosso olhar está repleto também de um arrependimento que, face ao teu silêncio eloquente, suplica a tua
misericórdia:
- o arrependimento que germina da certeza de que somente Tu podes salvar-nos
do mal, só Tu podes curar-nos da nossa lepra de ódio,
de egoísmo, de soberba, de
avidez, de vingança, de cobiça, de idolatria, somente
Tu podes voltar a abraçar-nos, restituindo-nos a dignidade filial e alegrar-te pelo
nosso regresso a casa, à
vida;
- o arrependimento que brota do sentir a nossa pequenez, o nosso nada, a nossa

vaidade, e que se deixa acariciar pelo teu convite suave
e poderoso à conversão;
- o arrependimento de David
que, do abismo da sua miséria, reencontra em ti a sua
única força;
- o arrependimento que nasce da nossa vergonha, que
brota da certeza de que o
nosso coração estará sempre inquieto, enquanto não
te encontrar, e em ti, a sua
única fonte de plenitude e
de tranquilidade;
- o arrependimento de Pedro que, encontrando o teu
olhar, chorou amargamente
por te ter negado diante dos
homens.
Senhor Jesus, concede-nos sempre a graça do santo arrependimento!
Perante a tua suprema
majestade acende, nas trevas do nosso desespero, a
centelha da esperança, porque sabemos que a tua única medida de nos amar é a
de nos amar sem medida;
- a esperança porque a tua
mensagem continua a inspirar, ainda hoje, muitas
pessoas e povos, pois só o
bem pode derrotar o mal e a
ruindade, só o perdão pode
abater o rancor e a vingança, somente o abraço fraternal pode dispersar a hostilidade e o medo do outro;
- a esperança porque o teu

6

sacrifício continua, ainda
hoje, a emanar o perfume
do amor divino que acaricia os corações de tantos
jovens que continuam a
consagrar-te as suas vidas,
tornando-se exemplos vivos
de caridade e de gratuidade
neste nosso mundo devorado pela lógica do lucro e do
ganho fácil;
- a esperança porque muitos missionários e missionárias continuam, ainda hoje,
a desafiar a consciência
adormecida da humanidade, arriscando a vida para te
servir nos pobres, nos descartados, nos imigrantes,
nos invisíveis, nos explorados, nos famintos e nos encarcerados;
- a esperança porque a tua
Igreja, santa e pecadora,

continua, ainda hoje, não
obstante todas as tentativas
de a desacreditar, a ser uma
luz que ilumina, encoraja,
eleva e testemunha o teu
amor ilimitado pela humanidade, um modelo de altruísmo, uma arca de salvação e
uma fonte de certeza e de
verdade;
- a esperança que da tua
cruz, fruto da avidez e da
covardia de muitos doutores
da Lei e hipócritas, surgiu a
Ressurreição, transformando as trevas do sepulcro no
fulgor da alvorada do Domingo sem ocaso, ensinando-nos que o teu amor é a
nossa esperança.
Senhor Jesus, concede-nos sempre a graça da santa esperança!
Ajuda-nos, Filho do ho-

mem, a despojar-nos da arrogância do ladrão posto à
tua esquerda e dos míopes
e dos corruptos, que viram
em ti uma oportunidade a
explorar, um condenado a
criticar, um derrotado a escarnecer, outra ocasião para
descarregar sobre os outros,
e até sobre Deus, as próprias culpas.
Ao contrário, pedimos-te, Filho de Deus, que nos
identifiquemos com o bom
ladrão, que fitou em Ti com
olhos cheios de vergonha,
de arrependimento e de esperança; que, com o olhar
da fé, viu na tua aparente
derrota, a vitória divina e,
assim, ajoelhou-se diante da
tua misericórdia e, com honestidade, roubou o paraíso!
Amém!
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Governo Provincial
Encontro de Formadoras FDZ
No dia 20 de março, Madre Maria Marques
reuniu-se no Sítio Santo Antônio, na cidade
de Levi Gaspariam, com as Irmãs formadoras
da Província Nossa Senhora do Rogate.
Foi uma manhã de trocas e enriquecimento, onde cada uma pode partilhar um pouco
de suas experiências e expectativas para a
missão a qual foram designadas. Todas manifestaram grande alegria pela presença das
jovens nas comunidades e se mostraram dis-

postas e abertas à condução do Espírito.
Madre Maria apresentou alguns aspectos
a serem trabalhados e aprofundados no percurso formativo, apontando o caminho da Fé
como alicerce principal para esse processo.
Com o grupo, sugeriu que as formadoras se
encontrem com mais frequência para o maior
enriquecimento de todas.
Que Maria Santíssima acompanhe cada
uma nessa missão!
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Encontro de Superioras
O encontro de superioras foi realizado na Casa Provincial, nos dias 10 e 11 de março. No primeiro dia, a questão contábil e o Ridisegno foram os assuntos em pauta. No último dia, Madre Maria transmitiu a parte dos avisos provinciais. Uma bonita celebração de envio fechou o encontro.

No Encontro de Superioras:
Comemoração do Aniversário da Madre Maria
No dia 11 de março, no final do encontro de superioras, foi comemorado o aniversário da Madre Maria Marques com um almoço fraterno entre as Irmãs. Os aniversários das Irmãs, M. Albezi
Borba e M. Evangelica La Marca, que ocorreram no mês de março, também foram lembrados.
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Comemorando o Dom da Vida
No dia 16 de março, às 8h, houve a Celebração da Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário da Madre Maria Marques de Oliveira. A festa continuou no café da manhã e no almoço
com outros momentos de fraternidade e de celebração da vida, junto às Irmãs da Comunidade e
os funcionários.
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Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Postulinter

“Indo e vindo, trevas e luz.
Tudo é graça,
Deus nos conduz”
Nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2018, às vésperas
da entrada no Postulantado,
nós, Alexandra e Gabrielly,
participamos do primeiro
encontro do Postulinter, realizado na Casa de Retiro
Santa Juliana, das Irmãs
Servas de Maria do Brasil,
em Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ.
O tema trabalhado (“Autoconhecimento: luzes e
sombras”) foi desenvolvido
pela assessora Ir. Silvânia,
SST (Santíssima Trindade).

Podemos destacar esse
primeiro encontro como carismático e acolhedor, pois
tivemos a oportunidade de
conhecer novas pessoas e
partilhar nossas experiências a partir do que foi trabalhado.
Neste Postulinter tivemos a graça de contar com
a presença de oito congregações, sendo duas masculinas e seis femininas, são
elas: Sociedade das Divinas
Vocações – Vocacionistas,
Servas de Maria do Brasil,
Cônegos Regulares Lateranensses, Santos Anjos,
Franciscanas do Sagrado
Coração de Jesus, Filhas

de Maria Imaculada, Filhas
do Divino Zelo e Mínimas da
Paixão de Jesus.
Entretanto, não podemos
deixar de destacar a presença da querida Monja Beneditina, Irmã Mectildes que
enriqueceu nosso encontro
com sua sabedoria e alegria
contagiante.
Por fim, nosso louvor a
Deus por esse final de semana abençoado e rico em
conhecimento. E nossa prece pelo próximo encontro,
para que o Senhor da Messe
nos conceda as bênçãos necessárias, para que, seja tão
produtivo quanto o primeiro.
Aspirante Gabrielly Pires
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Postulantado 2018
“Eis que venho fazer, com
prazer, a Vossa vontade,
Senhor!” (Sl 39)
Foi com o coração repleto
de alegria que participamos
da Celebração Eucarística,
presidida pelo Dom Elias
Manning, e concelebrada
pelo Pe. Luiz Fraga, na capela do Artesanato Nossa
Senhora Aparecida, Valença – RJ, no dia 19 de março
de 2018, às 9h, para pedir a
bênção de Deus, a intercessão de São José e de Santo
Aníbal Maria, para a nova
etapa de formação, o Postulantado.
Estavam presentes um
grupo de alunos e professores da nossa Escola, as
Irmãs Nair e Stela do Rio
de Janeiro – RJ, Irmãs Albertina, Glória Batista e Angélica de Valença - RJ, Irmã
Cleuza e as Aspirantes Juliana Figueiredo e Daniela
Lourenço de Lajinha – MG,
e nossa querida Madre Provincial, Maria Marques, além

das Irmãs da comunidade e
membros da UOV (União de
Oração pelas Vocações).
Após a comunhão, fomos
recebidas oficialmente no
postulantado, na Província
Nossa Senhora do Rogate.
Durante um ritual simples,
Madre Maria Marques fez
a entrega do distintivo do
Rogate, que vamos levar
sempre conosco, não só no
peito, mas, sobretudo em

nosso coração.
Terminada a Missa, nos
confraternizamos com um
almoço preparado com todo
carinho pela nossa comunidade. Neste momento, fomos presenteadas com um
bolo e parabenizadas pelas
comunidades
presentes,
que manifestaram a ternura
de Deus e o carinho com o
qual nos acolhem nesta família religiosa.
Louvamos e agradecemos a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá, através do Instituto das Filhas
do Divino Zelo, para progredirmos com alegria e graça
nesse caminho vocacional.
Desejamos que a experiência do Postulantado seja tão
frutuosa quanto a do Aspirantado, que nos traga ainda
mais coragem para responder com generosidade e alegria ao chamado que o Senhor da Messe nos faz.
Aspirantes
Alexandra F. Ferreira,
Gabrielly Pires

Enviai, Senhor, Apóstolos Santos
à Vossa Igreja!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Celebrando o Tríduo Pascal na Igreja Virgem de Urkupiña
No dia 29 de março,
Quinta-Feira Santa, os professores do Colégio Virgem
de Urkupiña estiveram em
nossa casa fazendo retiro,
partilha e confraternização.
Foi um dia de convivência alegre com dinâmicas e
aprofundamentos.
À noite, realizamos a Celebração do Lava-Pés com
um representante de cada
pastoral formando o grupo dos 12 apóstolos. Eles
receberam uma faixa que
continha o nome de cada
apóstolo. Pe. Pedro havia
encomendado 700 pãezinhos que foram distribuídos
ao povo.
Após a Celebração, a
adoração do Santíssimo foi
iniciada com rodízio dos grupos e movimentos da Igreja
Virgem de Urkupiña. A Ir. M.
Iracema Rodrigues e o grupo Semilha é que haviam

feito a ornamentação para a
exposição de Jesus Sacramentado.
Na Sexta-Feira Santa, dia
30 de março, tivemos a celebração, a adoração da cruz
e o peregrinar do povo pelas
ruas dos principais bairros,
realizando a Via Sacra encenada pelos catequistas. No
final, houve a encenação da

crucifixão, reflexão e muita
piedade neste mistério de fé.
No Sábado Santo, véspera da Ressurreição, nossa
Igreja foi a anfitriã por receber as demais capelas da
Paróquia para a Solene Vigília Pascal. Cada representante recebeu do Pároco, o
Círio Pascal. A bênção do
fogo foi na quadra da praça cercada pelos fieis. Os
sacerdotes Ibarth e Pedro
abençoaram a água para ser
levada por todo o povo.
Estes dias de Celebração
do Tríduo Pascal foram de
intensa espiritualidade e fé
para a nossa comunidade.
Esperamos que os momentos vivenciados tragam para
a vida de cada uma de nós e
de cada fiel a esperança em
dias melhores e a coragem
para continuar sua busca no
cotidiano da vida.
Ir. M. Cloreci Espíndola
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Caminhada pela Paz
A paz começa a partir
de cada um. É na escola,
na família, no meio em que
se vive que cada um é chamado a ser um promotor da
paz. Com esta certeza o Colégio Cristo Rei (CCR) procura transmitir aos seus alunos valores essenciais para
a vida. E para celebrar a
semana Santa a escola proporcionou aos alunos e suas
famílias uma oportunidade
de reforçar este conceito.

Na manhã de quinta-feira, 29 de março, a comunidade escolar esteve reunida para um ato especial.
Colaboradores, professores, alunos e suas famílias
participaram da Caminhada
pela Paz. "O ato representa
o anseio da escola em contribuir com a paz nas famílias e na sociedade", destaca a diretora irmã Maria de
Fátima Santana.
Além da caminhada pe-

las ruas da região do CCR,
os estudantes realizaram
apresentações e atividades
alusivas ao tema.
A fanfarra do CCR conduziu o pelotão pelas ruas e
conquistou a atenção do público por onde passou.
O encontro encerrou com
um momento de espiritualidade no auditório da escola
e com uma confraternização
e partilha do lanche no pátio
da Educação Infantil.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Juninter: troca de experiência e convivência
“Os consagrados e as consagradas são chamados a serem sinal concreto e profético desta
proximidade de Deus, desta partilha com a condição de fragilidade, de pecado e de feridas do
homem do nosso tempo.” (Papa Francisco)

Nos dias 10 e 11 de março, aconteceu no Centro de
Espiritualidade Maria Mãe da
Vida, em Campo Grande/RJ,
o Juninter, cujo tema foi “Cultura Vocacional e Projeto de
Vida”, assessorado pela Irmã
Liliane Nascimento - insc.
O encontro contou com
a participação de 30 pes-

soas. Foi um encontro bem
provocativo que nos levou
a pensar sobre a coragem
de nossos fundadores que,
quando movidos pelo Espírito, não tiveram medo de
sujar as mãos com a vida
cotidiana, com os problemas
das pessoas, percorrendo
com coragem as periferias

geográficas e existenciais.
Possamos nós também,
por meio de uma Cultura
Vocacional e um Projeto de
Vida claro e coeso, seguir o
exemplo deles.
Foram dias de trocas de
experiência e convivência,
o que nos possibilitou um
revigoramento para darmos
continuidade à nossa missão de Consagradas e Consagrados.
Que o Senhor da messe
continue nos abençoando
e conceda-nos a graça da
perseverança em nossa vocação, para que a exemplo
de Maria possamos realizar
tudo o que Ele planejou para
cada um(a).
Ir. M. Arcilene Rosa da S.

15

/MG

a
Lajinh

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Ano do Laicato

No dia 24 de março de 2018, das 07:00
às 12:00, realizou-se, na casa de curso Nossa Senhora das Graças, o encontro do SAV
(Serviço de Animação Vocacional) a nível de
Forania.
O tema do encontro foi o do Ano do Laicato, “Jovens Cristãos leigos e leigas sujeito na
Igreja em saída a serviço do reino”, e o lema:
“sal da terra e luz do mundo.” (Mt 5,13-14). O
primeiro momento foi dedicado à oração da

manhã. Em seguida, houve a palestra conduzida pelo Dawilson. Logo após a palestra,
o Padre Maurício, da Comunidade de Chalé,
conduziu um momento de reflexão sobre “vocação e missão”.
O encontro terminou com a Celebração
Eucarística, presidida pelo Padre Antônio
Maurílio de Freitas, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Amparo de Chalé.
Ir. Cleusa Maria dos Santos

16

ga/BA

Maetin

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Assembleia Paroquial
No dia 18 de março, a Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Maetinga, realizou com
a colaboração das Irmãs a Assembleia Paroquial no espaço da Obra Social Padre Ladislau
Klener. Foram momentos celebrativos, onde
pontuamos nossa Espiritualidade e reflexão
sobre o ano nacional do laicato com o tema:
“Vós Sois o Sal da Terra e a Luz do mundo”.
Após o momento de espiritualidade, cada

Comunidade presente apresentou de forma
criativa sua história e sua caminhada pastoral.
Participaram deste evento os animadores
das Comunidades Rurais, Coordenadores
das Pastorais e Movimentos, os Padres e as
Irmãs. Agradecemos ao Senhor pelos bons
operários(as) que, na gratuidade, oferecem
seus dons a serviço da missão na Igreja.
Ir. Edna Maria Alves
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Paróquia Santo Antônio em Festa
Nós Irmãs Filhas do
Divino Zelo há vinte e
cinco anos assumimos
a missão de cuidar da
Messe do Senhor no
sertão Baiano, atuando diretamente na
missão evangelizadora da Paróquia Santo
Antônio de Pádua juntamente com nossos
Co-irmãos, os Padres
Rogacionistas.
No dia 04 de Março de
2018,o bispo Diocesano
José Roberto Carvalho, às

17h, deu posse ao nosso
Co-irmão, Padre Célio da
Silva, como administrador
Paroquial, e aos Padres Vi-

cente Lunetta e Nilson
Rocha, como Vigários
Paroquiais na Igreja
matriz de Maetinga.
Um grande numero de
fieis da cidade e zona
rural estiveram presentes.
Organizamos esta
solene Celebração com
dedicação desejando
que a missão continue
produzindo bons frutos para
o Reino de Deus e para nossos Institutos.
Ir. Edna Maria Alves
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Gênero Textual
Os alunos do 4° ano do CSA estudaram o gênero textual “Contos de Medo” e leram vários textos arrepiantes! Um deles foi “A caveira e o Espelho”. E não é que a caveira veio fazer uma visita
em nossa sala de aula? Muita emoção! Puderam vivenciar a aventura do personagem do texto e
foi muito legal!!! Eles amaram!!! Aprendizagem significativa e lúdica!!! Parabéns CSA!!!

19

Encontro com Bernardinho
O professor Andre Seixas oportunizou aos alunos do CSA um encontro com o técnico do time
brasileiro de voleibol. Bernardinho foi muito atencioso e acolhedor, dando aos alunos a possibilidade não apenas de algumas fotos, mas de escutá-los e responder algumas perguntas. Agradecemos ao professor por essa iniciativa e parabenizamos nossos alunos pela conduta madura
frente a tal oportunidade.

Mês de Maio - Mês da Mulher
No mês da mulher, não poderíamos esquecer de homenagear algumas mulheres, dentre
muitas que fizeram parte da história do nosso
colégio.
Uma homenagem simples, mas com muito
carinho, emoção e a lembrança de momentos
vividos neste colégio, que marcaram a vida de
cada uma delas. Mulheres que fizeram e continuam fazendo parte desta linda historia da família CSA.

Semana da Misericórdia no CSA
Na semana de 12 a 16/02
nossos alunos, orientados
por seus educadores, rezaram preparando-se para o
sacramento da reconciliação.
Os professores de ensino
religioso do CSA oportunizaram momentos profundos
de oração, onde cada aluno pode adentrar um pouco

mais na intimidade de Nosso
Senhor e buscar no próprio
coração os pecados que
precisam ser perdoados,
dando um passo a mais na
direção da Misericórdia de
Deus que lhes é oferecida
sempre.
Nos dias 21 e 22/02, os
Padres da paróquia São
Sebastião, Rochan, João

e Gregório, estiveram no
Colégio atendendo em confissão todos os alunos que
se dispuseram a essa graça. Deus seja louvado pela
disponibilidade de nossos
sacerdotes e pela abertura
de coração de nossos jovens e educadores. Assim
caminhamos em preparação
para a Páscoa.
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Missa em Honra a São José
No dia 19 de março, a
Família CSA, reuniu-se em
torno do Altar de Nosso Senhor para celebrar a missa
em honra a São José, patrono do Instituto das Filhas do
Divino Zelo. A missa foi presidida por Dom Nelson Francelino, que nos deu grande
testemunho de pai e pastor.
Na ocasião, as religiosas
FDZ renovaram seus votos
e a jovem Mirella foi admitida ao Aspirantado FDZ.
Madre Maria Marques, es-

teve presente e presidiu o
momento da entrada da jovem aspirante. As crianças
e seus familiares juntamente
com as professoras, coordenadoras e demais funcionários do colégio, participaram
da celebração.
Os alunos do 4º ano encenaram a passagem do
anjo que anuncia em sonho
a José a chegada do menino Jesus e fizeram uma bela
homenagem as Irmãs. Vivemos um momento especial!

E nossas crianças, com certeza, ganharam muito com
isso!
Ao longo do ano, o Colégio Santo Antônio oportunizará às crianças uma missa
bimestral, para que tenham
outros momentos de oração
litúrgica e crescimento espiritual na comunidade educativa. Deus seja louvado pelo
sacramento da eucaristia
em nossa vida!
São José,
rogai por nós!
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Dia de Espiritualidade no CSA
No dia 28 de março, a comunidade educativa do Colégio Santo Antônio, reuniu-se para
um tempo de espiritualidade. Com a presença
e orientação da Professora Margarida Lamas
todos tiveram a oportunidade de colocarem-se
diante de Deus em atitude de escuta e oração. As motivações do tempo litúrgico viven-

ciado no momento, ou seja, a semana santa e
a preparação para a Páscoa do Senhor. Após
o tempo de oração e reflexão todos se confraternizaram com um lanche oferecido pela
comunidade religiosa FDZ. Deus seja louvado
por essa convivência e partilha.
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“CSA - semeando virtudes, colhendo frutos do amanhã!”
O Colégio Santo Antônio,
mais uma vez, no compromisso assumido com suas
crianças, vivenciou momentos de comoção, oração e
reflexão ao ato de doar-se
por amor e de entregar-se
as virtudes de Jesus.
A tríade FÉ, PERDÃO e
ESPERANÇA foram pilares das atividades, desde a
preparação para a Semana
Santa até a Celebração de
Páscoa.
A Fé, presente e encenada pelos meninos e meninas dos terceiros anos do
Fundamental I e pelos dos

sextos anos do Fundamental II, foi renovada em cada
uma das 14 estações da Via
Sacra que mostraram a toda
comunidade escolar o amor
e sofrimento de Jesus e as
dores de Maria.
O Perdão, ensinado por
Jesus na Cruz em seu ponto de extremo sofrimento físico, fez com que todos os
presentes refletissem sobre
o tamanho de Seu amor.
A Esperança vivenciada
nas celebrações de Páscoa,
de um Cristo vivo, misericordioso e bondoso. Mais uma
vez, crianças da Educação

Infantil (3º período), Fundamental I e II, encenaram,
através de músicas e teatro,
a 15ª estação: RESSURREIÇÃO! A Esperança personificou-se com o ofertório
e a doação de fraudas geriátricas ao Lar Vicentino, na cidade de Paraíba do Sul, RJ.
Momento esse de extrema
delicadeza e emoção!
CSA, uma escola de princípios, valores, tradição!!!
Uma escola de sucesso,
local de amizade e união!
Palco e formadora de alunos
praticantes da oração, do
amor e das virtudes!
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O Senhor Bom Jesus dos Passos em nossa Casa
A celebração da Semana Santa em nossa Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, certamente como
em todas as demais paróquias, foi vivenciada com
muita fé, amor e devoção
por todos os paroquianos.
E, como parte desse povo
e membros da paróquia,
pudemos participar desses momentos, intensificando nossa fé e nossa
experiência carismática.
Quero destacar aqui,
a iniciativa do dia 27 de
março - terça-feira da Semana Santa, quando recebemos em nossa casa,
a imagem do Senhor Bom
Jesus dos Passos, “uma
devoção especial na Igreja
Católica que faz memória
ao trajeto percorrido por Jesus Cristo, o sofredor, desde
sua condenação até o seu
sepultamento, após ter sido
crucificado no Calvário. A
história desta devoção remonta à Idade Média e tenta
reproduzir espiritualmente
este caminho nas procissões e ciclos de meditação.
No século XVI se fixaram 14
momentos principais deste
trajeto, que são hoje chamados de estações ou passos

da Paixão de Cristo ao longo
da Via Sacra”.
A imagem permaneceu
em nossa casa até a noite de
quarta feira, quando às 18
horas, reuniu-se aqui diante
da imagem, diversos membros do Grupo Paroquial
do Terço dos Homens para
esta bonita homenagem e
devoção a Nossa Senhora,
que na sua dor, acompanha
esses passos de seu Filho
rumo à cruz.
“A origem do Terço dos
Homens a nível mundial é
desconhecida. No exterior,
“há notícias de tais grupos

ao menos desde 1912”.
No Brasil, o Terço dos
Homens foi fundado pelo
Frei Peregrino, no dia 8
de Setembro de 1936,
no povoado Vila da Providência, hoje cidade de
Itabi, Sergipe. No Movimento de Schoenstatt, o
Terço dos Homens começou a partir da iniciativa
de um pequeno grupo de
homens, que rezavam o
terço na rua, enquanto
suas esposas participavam das reuniões. Pouco
tempo depois, sob a orientação do Padre Américo
Vasconcelos, salesiano, e
pelo zelo de Oneida Araújo da Silva, surgiu em 5 de
março de 1997, o primeiro
grupo do Terço dos Homens
a nível paroquial, na capela
de Nossa Senhora do Livramento, hoje transformada
em Santuário Paroquial, em
Jaboatão dos Guararapes
(PE). Algum tempo depois,
o Padre José Pontes conheceu o grupo de homens rezava o terço, achou a iniciativa interessante e começou
a experiência no Santuário
da Nova Evangelização, em
Olinda. Assim foi o Terço dos
Homens teve a sua grande

25

valorização, integrando-se
na fecundidade do Santuário
e na força do Movimento da
Mãe Rainha, foi crescendo
e se propagando. Por todo
mundo, um número cada
vez maior de comunidades
tem incorporado o Terço dos
Homens em suas atividades
pastorais. Além disso, aumenta cada vez mais o número de homens que tomam
a decisão de se reunir para
rezar o Terço, uma vez por
semana, às vezes até mes-

mo diariamente, em família
ou ainda sozinhos.”
Após a oração do Terço, rezada pelo grupo de
homens e por nós irmãs, o
sacerdote Pe. Bruno, MSC
toda a equipe litúrgica, saiu
em procissão com a imagem
rumo à comunidade religiosa das Filhas de São José,
onde se encontra a imagem
de Nossa Senhora das Dores com as mulheres que,
também lá rezam o terço,
se dará a cerimônia do En-

contro de Jesus e sua Mãe
Maria. De lá, toda a comunidade paroquial seguiu para
a Igreja onde foi rezado o
Ofício das Trevas.
“O ofício das Trevas é a
recitação do Ofício de Leituras, um conjunto de leituras, lamentações, salmos e
preces penitenciais, onde o
templo fica às escuras, iluminado apenas por velas que
se apagam aos poucos durante a cerimônia. É um convite a reviver a Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor
representando sentimento
de luto e a escuridão à qual
ficou sujeita a Terra diante
da Morte de Nosso Senhor
Jesus Cristo. É um forte momento de oração e reflexão
que resgata o costume católico nos mosteiros da Igreja
Medieval, lembrando que ‘o
mundo se encheu de trevas,
quando o verdadeiro Sol, Jesus Cristo morreu’”.
Ir. Maria Neves de Sousa
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