1

2

SUMARIO
03 - Aniversários Natálicios
03 - Datas Especiais
03 - Circulares e Comunicados
04 - Editorial
06 - Papa Francisco
09 - Governo Provincial
12 - Comunidade Nossa Senhora do Rogate
Rio de Janeiro / RJ

MES

MITT

T

O

IO

O DOMINUM

T

R R
PE A

S
SI

A

U

13 - Comunidade Nossa Sra. do Divino Zelo
Brasília/DF

EM

ER G

S IN ME S S
SU

AM

TE
GA

14 - Comunidade Madre Nazarena Majone
Rio de Janeiro/RJ
17 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Lajinha/MG
18 - Comunidade Cristo Rei
Içara/SC
20 - Comunidade Nossa Sra. Aparecida
Valença/RJ
22 - Comunidade de Capenda Camulemba
Angola

INSTITUTO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO
Província Nossa Senhora do Rogate
Coordenação: Madre Maria Marques de Oliveira
www.fdz.org.br / ceec.fdz@gmail.com

RO

ANIVERSARIOS

NATALICIOS
Dezembro
02: Ir. M. Conceição Pinho da Fonseca
02: Ir. M. Nair Fragnani
15: Ir. M. Angélica Santana
20: Ir. Cleusa Maria dos Santos
22: Ir. Maria Juçara dos Santos
23: Ir. M. Iracema Rodrigues

Felicidades!

DATAS E SPECIAIS
Dezembro

3

05 e 06 - Reunião do Conselho Provincial
07 - Reunião da Equipe de Gestão
25 - Natal do Senhor

Circulares e Comunicados
CIRCULARES
DO GOVERNO GERAL
Circular 04/16 - Assunto: Falecimento da
Irmã M. Adelma Saraniti
Circular 05/16 - Assunto: Apresentação dos
Atos do XIII Capítulo Geral

COMUNICADOS
DO GOVERNO GERAL
Comunicado 01/16 - Assunto: Entrega e
apresentação dos Atos do XIII Capítulo Geral

Comunicado 02/16 - Assunto: Advento de
caridade para as vítimas do terremoto

COMUNICADOS
DO GOVERNO PROVINCIAL
Comunicado 05/16 - Assunto: Mês Missionário e Pedido de Orações

EDITORIAL

“Ouvi então o número
dos que receberam a marca: cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos do
povo de Israel. Depois disso
eu vi uma grande multidão,
que ninguém podia contar:
gente de todas as nações,
tribos, povos e línguas”.
(Ap 7,2-4.9-14)
Caríssimas Irmãs,
Neste mês de novembro,
entre as datas comemorativas, uma que se destaca é a
Solenidade de todos os Santos celebrada no dia 1º.
O apelo que o Senhor
nos faz todos os dias está
em 1Pedro 1:16: “Sede santos, porque Eu Sou Santo!”
Este convite o nosso Mestre
faz a todos sem distinção
de idade, profissão, raça ou
condição social. Ninguém
está excluído da possibilidade concreta de ser santo, mas nem sempre é fácil
viver uma vida de abnegação, doação e serviço aos
mais pobres e indefesos.
Este estilo de vida é o que
mais agrada a Deus e nos
leva à santidade. O gran-

de modelo de santidade no
qual devemos nos espelhar
é Jesus Misericordioso. Ele
viveu sua vida em plenitude,
sem reservas, sem se poupar. Por isso, devemos estar
sempre com o nosso olhar
fixo nEle, para aprendermos
com Ele a viver essa vocação universal. Sabemos que
quando isto se manifestar,
seremos semelhantes a
Deus, porquanto o veremos
como Ele é. (cf. 1Jo 3,2).
Ser santo é uma realidade concreta, que está
profundamente relacionada
com o nosso cotidiano. É
estar com o pé no chão e o
coração em Deus. Não é necessário fugir do nosso estado de vida, mas realizar bem
os compromissos cristãos.
A vocação à santidade
consiste na capacidade de
responder ao apelo divino
por meio da vivência evangélica do próprio estilo de
vida (cf. LG 39). Ser santo
é ser pessoa humanizada,
sensível, empática e próxima umas das outras, principalmente daquelas às quais
temos maiores dificuldades.
Não existe santidade maior
do que acolher com o coração todo ser humano necessitado de ajuda e talvez
a pessoa mais necessitada
esteja ao nosso lado, esteja
morando conosco: “...necessários para conviver sinceramente e com simplicidade
com as pessoas das quais a
nossa natureza foge, ou com

aquelas que, consciente ou
inconscientemente, nos tenham feito sofrer; humanamente, isso é impossível.
Em momentos assim procuro descobrir, mais do que em
outra ocasião, a pessoa de
Nosso Senhor nessas pessoas e, por Jesus, faço tudo
por elas. Nessas ações, o
amor é puro e tal exercício
de amor dá vigor e força à
alma. Nada espero das criaturas e por isso não sofro
nenhuma decepção...” (Santa Faustina - Diário, 766).
Quanto mais humanas,
mais santas seremos. Quando o Senhor nos diz, “Sede
Santos”, Ele não está exigindo de nós algo impossível
de se realizar, mas o que
Ele espera é uma vivência
fraterna, autêntica, fiel, pautada na sua Palavra e nos
seus ensinamentos. Uma
vida de profunda oração e
união com Ele.
A Santidade é medida
pela vivência das Bem Aventuranças, especialmente a
partir dos valores que Jesus nos ensinou. O nosso
testemunho, modo de ser e
de pensar deve ser como o
modo de pensar e de agir de
Deus. Deus nos criou à sua
imagem para sermos semelhantes a Ele, continuadoras
de sua obra. O batismo nos
deu essa missão de sermos
semelhantes a Ele. É tarefa
nossa construí-la cada dia.
O que poderá nos ajudar
muito no crescimento espiri-
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tual e na santidade é saber
um pouco sobre “o perfil dos
santos tirado do Livro: Missal Cotidiano página 1562:
“Traçamos brevemente
suas vidas e, em particular,
o espirito e a energia interior
que orientaram e moveram
sua existência, levando-os à
santidade. O interesse ativo
e cheio de amor para com os
pobres, os pequeninos, os
sofredores, os doentes, os
marginalizados... a decidida
oposição à violência à afronta por parte dos poderosos,
ricos e corruptos... esforço
pela libertação e promoção
integral da pessoa humana... presença de amor e de
gestos em favor de todos...
O apaixonado amor a Deus
e ao próximo, o intenso espírito de oração, a prática dos
conselhos evangélicos, a fé,

e a esperança invencíveis...
confiança em Deus, zelo
apostólico, escuta da Palavra de Deus para integrar fé
e vida... Todas essas qualidades tipicamente humanas
e cristãs, que tornaram os
santos simpáticos e amáveis, são postas em relevo
como estimulo para cultivá-las”.
Queridas Irmãs, os santos viveram na radicalidade
o seu batismo, cumpriram
fielmente sua parte. Cabe
agora a nós cumprir a nossa, seguindo fielmente o
Cristo do Rogate, vivendo
como Ele viveu.
Deixo para nossa reflexão um outro belíssimo
trecho tirado do diário de
Santa Faustina no seu colóquio com o Mestre Jesus:
“Este teu decidido propósi-

to de te tornares santa Me
é imensamente agradável.
Abençoo os teus esforços e
te darei a oportunidade de te
santificares. Sê cuidadosa
para não perderes nenhuma oportunidade que a minha providência te oferecer
para tua santificação. Se
não conseguires aproveitar
uma determinada oportunidade, não te inquietes, mas
humilha-te profundamente
diante de mim e com grande
confiança mergulha toda na
minha misericórdia. Dessa
maneira, ganharás mais do
que perdeste, porque a uma
alma humilde se dá mais generosamente, mais do que
ela mesma pede...” (Diário,
1361). Por isso Irmãs, sejamos santas como o nosso
Pai do céu é Santo!
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Papa Francisco
ENCERRAMENTO DO JUBILEU DA MISERICÓRDIA
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
SOLENIDADE DE N.SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO
20 de Novembro de 2016
A solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo Rei do
Universo coroa o ano litúrgico e este Ano Santo da
Misericórdia. Na verdade, o
Evangelho apresenta a realeza de Jesus no auge da
sua obra salvadora e fá-lo
duma maneira surpreendente. «O Messias de Deus, o
Eleito, (…) o Rei» (Lc 23,
35.37) aparece sem poder
nem glória: está na cruz,
onde parece mais um vencido do que um vencedor. A
sua realeza é paradoxal: o
seu trono é a cruz; a sua coroa é de espinhos; não tem
um cetro, mas põem-Lhe
uma cana na mão; não usa
vestidos suntuosos, mas é
privado da própria túnica;
não tem anéis brilhantes nos
dedos, mas as mãos trespassadas pelos pregos; não
possui um tesouro, mas é
vendido por trinta moedas.
Verdadeiramente não é
deste mundo o reino de Jesus (cf. Jo 18, 36); mas precisamente nele – diz-nos o
apóstolo Paulo na segunda
leitura – é que encontramos a redenção e o perdão
(cf. Col 1, 13-14). Porque
a grandeza do seu reino
não está na força segundo
o mundo, mas no amor de
Deus, um amor capaz de al-

cançar e restaurar todas as
coisas. Por este amor, Cristo
abaixou-Se até nós, viveu a
nossa miséria humana, provou a nossa condição mais
ignóbil: a injustiça, a traição,
o abandono; experimentou
a morte, o sepulcro, a morada dos mortos. Assim Se
aventurou o nosso Rei até
aos confins do universo,
para abraçar e salvar todo o
vivente. Não nos condenou,
nem sequer nos conquistou,
nunca violou a nossa liberdade, mas abriu caminho
com o amor humilde, que
tudo desculpa, tudo espera,
tudo suporta (cf. 1 Cor 13,
7). Unicamente este amor
venceu e continua a vencer
os nossos grandes adversários: o pecado, a morte, o
medo.
Hoje, amados irmãos e irmãs, proclamamos esta vitória singular, pela qual Jesus

Se tornou o Rei dos séculos,
o Senhor da história: apenas
com a onipotência do amor,
que é a natureza de Deus, a
sua própria vida, e que nunca terá fim (cf. 1 Cor 13, 8).
Jubilosamente compartilhamos a beleza de ter Jesus
como nosso Rei: o seu domínio de amor transforma o
pecado em graça, a morte
em ressurreição, o medo em
confiança.
Mas seria demasiado
pouco crer que Jesus é Rei
do universo e centro da história, sem fazê-Lo tornar-Se
Senhor da nossa vida: tudo
aquilo será vão, se não O
acolhermos pessoalmente e
se não acolhermos também
o seu modo de reinar. Nisto,
ajudam-nos os personagens
presentes no Evangelho de
hoje. Além de Jesus, aparecem três tipos de figuras: o
povo que olha, o grupo que
está aos pés da cruz e um
malfeitor crucificado ao lado
de Jesus.
Começamos pelo povo.
O Evangelho diz que «permanecia ali, a observar» (Lc
23, 35): ninguém se pronuncia, ninguém se aproxima.
O povo permanece longe, a
ver o que sucedia. É o mesmo povo que, levado pelas
próprias necessidades, se
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aglomerava à volta de Jesus e, agora, se mantém
à distância. Vendo certas
circunstâncias da vida ou
as nossas expectativas por
realizar, podemos também
nós ser tentados a manter a
distância da realeza de Jesus, não aceitando completamente o escândalo do seu
amor humilde, que interpela
o nosso eu e o desassossega. Prefere-se ficar à janela,
alhear-se, em vez de se avizinhar e fazer-se próximo.
Mas o povo santo, que tem
Jesus como Rei, é chamado a seguir o seu caminho
de amor concreto; a interrogar-se, diariamente, cada
um para si: «Que me pede o
amor, para onde me impele?
Que resposta dou a Jesus
com a minha vida?»
Temos depois um segundo grupo, que engloba vários personagens: os chefes
do povo, os soldados e um
dos malfeitores. Todos eles
escarnecem de Jesus, dirigindo-Lhe a mesma provocação: «Salve-Se a Si mesmo» (cf. Lc 23, 35.37.39). É
uma tentação pior do que
a do povo. Aqui tentam Jesus, como fez o diabo ao
início do Evangelho (cf. Lc
4, 1-13), para que renuncie
a reinar à maneira de Deus
e o faça segundo a lógica
do mundo: desça da cruz
e derrote os inimigos! Se é
Deus, demonstre força e superioridade! Esta tentação
é um ataque contra o amor:
«Salva-te a ti mesmo» (Lc
23, 37.39); não os outros,
mas a ti mesmo. Prevaleça
o eu com a sua força, a sua

glória, o seu sucesso. É a
tentação mais terrível; a primeira e a última do Evangelho. Entretanto Jesus, face a
este ataque ao seu próprio
modo de ser, não fala, não
reage. Não Se defende, não
tenta convencer, não há uma
apologética da sua realeza.
Mas antes continua a amar,
perdoa, vive o momento da
prova segundo a vontade do
Pai, seguro de que o amor
dará fruto.
Para acolher a realeza
de Jesus, somos chamados
a lutar contra esta tentação,
a fixar o olhar no Crucificado, para Lhe sermos fiéis
cada vez mais. Mas, em
vez disso, quantas vezes
se procuraram – mesmo
entre nós – as seguranças
gratificantes oferecidas pelo
mundo! Quantas vezes nos
sentimos tentados a descer
da cruz! A força de atração
que tem o poder e o sucesso
pareceu um caminho mais
fácil e rápido para difundir
o Evangelho, esquecendo
depressa como atua o reino
de Deus. Este Ano da Misericórdia convidou-nos a descobrir novamente o centro,
a regressar ao essencial.
Este tempo de misericórdia
chama-nos a contemplar o
verdadeiro rosto do nosso
Rei, aquele que brilha na
Páscoa, e a descobrir novamente o rosto jovem e belo
da Igreja, que brilha quando
é acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor,
missionária. A misericórdia,
levando-nos ao coração do
Evangelho, anima-nos também a renunciar a hábitos

e costumes que possam
obstaculizar o serviço ao
reino de Deus, a encontrar
a nossa orientação apenas
na realeza perene e humilde
de Jesus, e não na acomodação às realezas precárias
e aos poderes mutáveis de
cada época.
No Evangelho, aparece
outro personagem, mais perto de Jesus, o malfeitor que
O invoca dizendo: «Jesus,
lembra-Te de mim, quando estiveres no teu Reino»
(Lc 23, 42). Com a simples
contemplação de Jesus, ele
acreditou no seu Reino. E
não se fechou em si mesmo,
mas, com os seus erros, os
seus pecados e os seus problemas, dirigiu-se a Jesus.
Pediu para ser lembrado, e
saboreou a misericórdia de
Deus: «Hoje estarás comigo no Paraíso» (Lc 23, 43).
Deus, logo que Lhe damos
tal possibilidade, lembra-Se
de nós. Está pronto a apagar
completamente e para sempre o pecado, porque a sua
memória não é como a nossa: não regista o mal feito,
nem continua a ter em conta
as ofensas sofridas. Deus
não tem memória do pecado, mas de nós, de cada um
de nós, seus filhos amados.
E crê que é sempre possível
recomeçar, levantar-se.
Peçamos, também nós,
o dom desta memória aberta e viva. Peçamos a graça de não fechar jamais as
portas da reconciliação e do
perdão, mas saber ultrapassar o mal e as divergências,
abrindo todas as vias possíveis de esperança. Assim
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como Deus acredita em nós
próprios, infinitamente para
além dos nossos méritos,
assim também nós somos
chamados a infundir esperança e a dar uma oportunidade aos outros. Com
efeito, embora se feche a
Porta Santa, continua sempre escancarada para nós
a verdadeira porta da misericórdia que é o Coração de
Cristo. Do lado trespassado
do Ressuscitado jorram até
ao fim dos tempos a misericórdia, a consolação e a es-

perança.
Muitos peregrinos atravessaram as Portas Santas
e, longe do fragor dos noticiários, saborearam a grande
bondade do Senhor. Agradeçamos ao Senhor por isso
e recordemo-nos de que
fomos investidos em misericórdia para nos revestir de
sentimentos de misericórdia, para nos tornarmos, nós
também, instrumentos de
misericórdia. Prossigamos,
juntos, este nosso caminho.
Acompanhe-nos Nossa Se-

nhora! Também Ela estava
junto da cruz; lá nos deu à
luz enquanto terna Mãe da
Igreja, que a todos deseja
abrigar sob o seu manto. Ao
pé da cruz, Ela viu o bom
ladrão receber o perdão e
tomou o discípulo de Jesus
como seu filho. É a Mãe de
misericórdia, a quem nos
consagramos: cada situação
nossa, cada oração nossa,
dirigida aos seus olhos misericordiosos, não ficará
sem resposta.
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Governo Provincial
Conselho Ampliado Provincial
Entre os dias 12 e 14/11, a Província Nossa Senhora do Rogate, encontrou-se no Instituto Nossa Senhora do Rogate, para seu Conselho
Ampliado Anual. Muitas Irmãs participaram desse momento especial
de nossa caminhada provincial. Foram abordados temas de fundamental importância, tais como: relatório das atividades desenvolvidas
ao longo do ano, apresentação da caminhada de cada comunidade,
repasse do XIII Capítulo Geral FDZ, além de ser feito o planejamento
provincial para o ano de 2017. Cada momento foi muito bem celebrado! Que o Bom Deus continue guiando os nossos passos.
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Repasse do XIII Capítulo Geral
Na Província Nossa Senhora do Rogate
Todo o Instituto das Filhas do Divino Zelo vive um
tempo de esperança depois
do XIII Capitulo Geral (Assembleia Geral). Na verdade,
nada de novo surgirá sem a
adesão do coração a cada
dia e também nas pequenas
coisas. Porém, desde o final
de 2014, quando da parte
do Governo Geral pediu-se
a todas as irmãs qual seria o
tema a tratar, estudar, refletir
e rezar durante o caminho
capitular, cada membro do
Instituto deu a sua contribuição e isto já é, de qualquer
forma, um sinal e concretização do valor de caminhar,
desejar e sonhar juntas. Isto
é já alguma coisa de positivo.

O Capítulo, que ocorre regularmente nos Institutos Religiosos, foi para as Filhas do
Divino Zelo, para os amigos
de Aníbal Maria Di Francia e
todos os leigos que compartilham do Carisma do Rogate
(Rogai), expressão de comunhão, participação e responsabilidade.
Agora vive-se o tempo de
conhecer, estudar e aplicar o
Documento que contém as
Deliberações e o Projeto do
sessênio 2016-2022. A Madre Geral, Madre M. Teolinda
Saleme e as quatro Conselheiras estão fazendo o possível para chegar a todas as
Circunscrições (regiões), levando esta proposta cheia de

desafios e esperança, fruto
do empenho de tantos.
De minha parte, tive a
agradável experiência de
partilhar a beleza deste período pós-capitular com trinta e
seis irmãs da Província Nossa Senhora do Rogate, no
Conselho Ampliado, nos dias
12 a 15 de novembro de 2016
no Rio de Janeiro/RJ. Na semana seguinte, partilhei com
as três irmãs da Comunidade
Nossa Senhora Madre de la
Mies em Bolívia. Posso dizer
que foi uma alegria vivermos
juntas este momento. “Enviai
Senhor, Apóstolos Santos à
vossa Igreja!”.
Irmã M. Nelsa Cechinel
Rio de Janeiro, 12/2016
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Encontro das Irmãs da 3ª Idade
Nos dias 15 e 16/11, aconteceu na Província Nossa Senhora do Rogate, o segundo encontro
para as Irmãs da 3ª Idade. Padre Valentim Meses, Missionário do Sagrado Coração, assessorou
o grupo. Foi um tempo de graça, onde além do tempo formativo, foram valorizados os tempos de
oração e convivência!

Primeira Jornada Vocacional da Juventude
De 12 a 15 de novembro,
aconteceu a jornada vocacional da juventude (JVJ),
organizada pelo Instituto de
Pastoral Vocacional (IPV)
no Colégio Nossa Senhora
da Misericórdia, situado no
bairro Andaraí, Rio de Janeiro-RJ. O tema foi: “Chamados a Viver a Misericórdia”.
No dia 13, pela manhã,
participamos de uma palestra com o tema “Misericórdia fonte de alegria, serenidade e paz”, assessorada
pelo Prof. Leonardo Borba.
O assessor provocou-nos
a pensar e dizer os sinais
de misericórdia de Deus no
nosso dia a dia. No périodo

da tarde, fomos divididos
em grupos e trabalhamos
com as seguintes oficinas:
Comunicação Interpessoal,
Comunicação Virtual, Música e Teatro.
No dia 14, demos continuidade com a palestra
quando o assessor trabalhou o tema “Projeto de
Vida” e, no período da tarde,
tivemos o encerramento das
oficinas. Às 21h iniciamos
a Vigília Eucarística, sendo
que até meia noite, aconteceu a partilha das oficinas
com todos os participantes;
após esse horário, cada oficina assumiu um tempo na
Vigília, até às 07h do dia 15,

quando encerramos a Vigília
com a celebração da santa
missa.
No dia 15, após a missa, demos continuidade
aos trabalhos, caminhando
para o término da JVJ, que
culminou com a celebração
de envio. Foram três dias
de convivência com outro e
com Deus. Todos participaram com muito entusiasmo,
grande alegria e responsabilidade. Que santo Aníbal e
Madre Nazarena abençoe a
todos.
Alexandra Fernanda,
aspirante fdz
Ir. Maria Arcilene, fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
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Encontro de Crismandos
No dia 06/11, Irmã Gislene assessorou o encontro de crismandos da Paróquia Nossa Senhora do
Sagrado Coração, na Praça Seca – Rio de Janeiro.
Eram cerca de 100 catequisandos que se encontraram para estudar a temática “Sacramentos na ótica
da Misericórdia”. O tema foi desenvolvido com palestras, partilhas, cantos, dinâmicas e em um clima
de oração e encontro com o Senhor. Cada um com
sua experiência enriqueceu muito esse momento.
Após a assessoria e a confraternização, todos participaram da Santa Missa na Igreja Matriz.

Encontro de Crisma
No dia 20 de novembro, Irmã Gislene teve a oportunidade de trabalhar com os jovens crismandos da
Comunidade Matriz da Paróquia Nossa Senhora do
Sagrado Coração. Uma turma de cerca de 50 jovens que iniciaram há dois meses sua caminhada
para o sacramento. A metodologia do encontro foi
proporcionar um espaço para que os jovens pudessem expor suas curiosidades e dúvidas em relação
ao seu próprio caminho eclesial. Foi um momento
rico de partilha e construção coletiva na busca de
respostas as perguntas que surgiram. Deus seja
louvado por essa oportunidade!

Grupo Vivo Feliz

No dia 25 de novembro, o grupo Viva Feliz, da
Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração,
reuniu-se para seu encontro de encerramento
anual. Esse é um grupo de viúvos e viúvas que
juntos buscam viver a alegria e a esperança, tendo como fundamento Nosso Senhor Jesus Cristo. Na ocasião Irmã Gislene foi convidada para
assessorar a manhã de convivência. É sempre
gratificante crescer com a experiência de tantas
pessoas que desde muito cedo buscam a Deus
e o testemunham em suas vidas!

12

Brasília

/ DF

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encerramento do Karatê
No dia 26 de novembro, às 09h, a Escola Padre Di
Francia, teve a alegria de fazer o encerramento do Karatê. Estavam presentes todas as turmas: cada criança
com seus pais e/ou responsáveis. Para comemorar, foi
feito um delicioso café da manhã coletivo. A conclusão
foi as 10h30min. Quanta alegria para os nossos pequenos.
Ir. Mª Arcilene

Formatura do 1º Ano
No dia 17 de novembro, a
equipe pedagógica da Escola
Padre Di Francia, juntamente
com os pais, reuniu-se para
a formatura do 1° ano na
casa de festa Mansão Catavento. Foi um dia de alegria
e realização para os nossos
pequenos.
Ir. Mª Arcilene
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Feira Cultural
No dia 06 de novembro,
sábado, houve uma intensa
e animada movimentação
na Escola, principalmente de
pais, alunos e seus familiares. Nossos espaços tornaram-se pequenos para acolher a todos! Foi o momento
culminante da nossa Feira
Cultural. O encerramento
dos Projetos Pedagógicos

desenvolvidos ao longo do
ano pelas turmas resultou
numa linda exposição realizada no pátio da Escola.
Os alunos, professoras, em
parceria com as famílias,
não mediram esforços e capricharam na apresentação.
Os pais, familiares e amigos
compareceram em peso,
para apreciar e valorizar os

trabalhos e a dedicação de
nossos pequenos artistas.
Visitando cada estande,
olhando os vários cartazes, painéis e, apreciando
a apresentação de cada turma, foi possível fazer uma
viagem pelo Rio de Janeiro
e ver suas diferentes realidades, através do olhar e da
arte das nossas crianças.
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Dia da Diretora
Nossa Escola preparou uma bela e emocionante surpresa para nossa diretora Ir. Maria Neves. Os alunos, reunidos no pátio, apresentaram cantos, poesias, jograis, cartazes,
muito carinho, afeto e presentes. Com muita
ternura ela faz o seu agradecimento:
“Queridos Amigos e Queridas amigas:
Professoras, alunos, famílias...
Venho com muito carinho e gratidão, agradecer de coração, a cada um(a) de vocês,
pela lindíssima homenagem a mim prestada,
por ocasião do Dia da Diretora.
Sou imensamente grata a Deus por essa
linda missão que Ele colocou em minha vida
e, principalmente pela existência, carinho e
afeto de cada um(a) de vocês.
Homenagem que vem do coração, por

mais simples que seja, vale mais que um barril de Ouro...
Em cada olhar,
Em cada pequeno gesto,
Em cada sorriso,
Em cada abraço,
Em cada beijinho,
Em cada carinho,
Em cada cartão,
Em cada flor,
Em cada presente...
... Em cada detalhe, pude ver e sentir corações vibrantes, repletos de alegria, de entusiasmo, de bons desejos e boas vibrações!!!
Obrigada por tudo! Obrigada pelo afeto,
pela ternura e por tanto amor! Obrigada por
fazerem parte da minha vida e da minha Missão! Amo Vocês!” (Ir. Maria Neves).
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Dia de Visita à Capela
Já é uma tradição da Escola Madre Nazarena Majone, que nas quartas-feiras, os
alunos sejam conduzidos pelas professoras,
para uma visita à capela. Durante o dia, cada
turminha chega na “Casa do Papai do Céu”
cantando, faz suas orações e, cantando, retornam para suas classes.

É muito lindo ver a sensibilidade religiosa
dos pequenos que se expressa com tão simples gestos e palavras, mas numa profunda
fé. Sob a orientação da professora, as crianças recitam orações, fazem preces espontâneas, ouvem e conversam sobre a Palavra de
Deus, expressando sua devoção e confiança.

Campanha Missionária em Favor da Missão da Albânia

Durante o mês missionário, nossos alunos se envolveram na realização da
Campanha Missionária FDZ,
que neste ano foi para a comunidade da Albânia. Desde o início trabalharam na
confecção dos cofrinhos que
foram levados para casa a
fim de fazer a coleta do dinheirinho que seria destinado a esta missão.
Na cerimônia de encerramento do mês missionário,
cada criança trouxe o cofrinho com sua respectiva doação, recolhida ao longo do
mês e fizeram a oferta num
gesto simples e grandio-

so de reconhecer que tudo
que recebemos em nossa
vida, devemos repartir com
o irmão, especialmente com
aqueles que menos têm. A
doação ajuda a quem precisa, mas certamente enriquece a quem doa!
“Com o fim do mês de
outubro, encerramos também o Mês Missionário! E
a lição que aprendemos e
não podemos esquecer é
que devemos viver como Jesus viveu, e fazer como Ele
fez! No início do mês, recebemos uma missão e nos
comprometemos a rezar por
todos os necessitados espa-

lhados pelo nosso Brasil e
pelo mundo.
Nossas crianças confeccionaram um lindo cofrinho
e levaram para casa com a
missão de poupar em favor
dos nossos irmãos de Albânia (sudeste da Europa).
Foi um sucesso! Queremos agradecer as Famílias
que incentivaram esse gesto
de solidariedade e amor ao
próximo! Parabéns crianças
pelas doações! Doar é um
gesto que agrada a Deus e
faz bem aos nossos corações!” (Depoimento de uma
professora).
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Retiro Espiritual

No Sitio Santo Antônio de Três Rios, nos
dias 15 a 19 de novembro, aconteceu o retiro
espiritual para nós Irmãs: Nivalda, Conceição
e Vilma. Juntas louvemos e agradecemos a
Deus e a Madre Maria, nossa Provincial, por
nos ter proporcionado estes dias de encontro
pessoal com o Divino Mestre e com nós Irmãs
do mesmo noviciado, onde tivemos a oportunidade de rever momentos de nossa formação e fortalecer o chamado à vida religiosa e
à missão de FDZ junto ao Poço de Jacó.

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Encontros do SAV
No dia 10 de novembro, a Equipe do SAV
reuniu-se para avaliar a caminhada e planejar
as atividades para o ano de 2017. Iniciamos
com a Oração ao Espirito Santo e em seguida
Ir. Vilma fez uma reflexão sobre a importância
dos dias comuns. Após a mensagem elencamos algumas atividades para o próximo ano,
em seguida finalizamos com a partilha do lanche.
Nos dias seguintes, Pe. Wagner convocou
a Equipe do SAV para uma reunião no dia 22
de novembro. Na mencionada reunião, após
o momento de Oração, Pe. Wagner apresentou sugestões de algumas atividades para
serem realizadas nas Comunidades onde
tem o Santíssimo Sacramento, tais como:
Celebração da Palavra, Momento de Adoração, Encontro com Jovens, Adolescentes e
Crianças. A finalidade destes encontros é que
a Pastoral do SAV e o Grupo da UOV sejam
conhecidos nas diversas Comunidades da
Paróquia. Finalizamos com a oração do Pai
Nosso e a partilha de um delicioso lanche.
Ir. Cleusa Maria dos Santos
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Show de Valores Emociona Família CCR
Na quarta-feira, 30/11, a comunidade escolar do Colégio Cristo Rei esteve reunida para
a realização do Show de Valores de 2016.
As apresentações emocionaram a todos e
comoveram os estudantes e suas famílias ao
abordar o tema sustentabilidade.
As apresentações destacaram de forma lúdica e criativa um pouco do que cada turma
desenvolveu ao longo do ano em sala de aula
com o tema central voltado ao meio ambiente.
Valores como justiça, solidariedade e fra-

ternidade também foram abordados por meio
da música e da dança interpretadas por cada
turma.
O evento ainda contou com a apresentação clássica de ballet intitulada “La Muerte del
Cisne” que emocionou a todos.
A noite encerrou com a apresentação do 5°
ano com o auto de Natal, encenando o nascimento do Menino Jesus.
Taise Forgiarini
Assessoria de Comunicação
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Preparação para o 6° Ano
Muitas são as etapas da vida escolar as
quais os alunos precisam se adaptar. Uma
das mais marcantes é a passagem do Ensino Fundamental 1 (5° ano) para o Ensino
Fundamental 2 (6° ano). Os alunos do 5° ano
do professor Jairto Vitto estão se preparando para este momento. Para ajudá-los nesta
importante fase, a equipe de professores da
manhã e a orientação pedagógica do Colégio
Cristo Rei proporcionaram um encontro especial com a turma.

A coordenadora Ana Raquel Baldessar Pilati e o professor reuniram os alunos para um
bate papo descontraído no pátio do colégio.
“Foi uma forma que encontramos de prepará-los para as mudanças que vem por aí. Será
uma adaptação mais tranquila com novos
professores, disciplinas e rotinas”, destacou
Jairto. Após o encontro os alunos receberam
uma pequena lembrança para tornar o momento mais divertido.

Aluna do CCR é Destaque em Competição de Kart
A aluna do 6° ano Rafaela Daminelli Ferreira foi capa do Jornal da
Manhã de Criciúma na última semana, 22/11, após se destacar em competição de Kart Estadual.
Ela conta na reportagem que se
interessou pelo esporte após acompanhar o pai que também é competidor de Kart em Santa Catarina.
A matéria conta que Rafaela é estudante do Colégio Cristo Rei.
Ficamos orgulhosos de ver nossa
aluna se destacando e conquistando
vitórias!
Para ler a reportagem completa
é só acessar a versão online no link:
https://www.jmnet.com.br/impresso/
pub/edicao-diaria-2538
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encerramento do Projeto: Construindo Valores
Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, às 16h, no auditório do ANSA, realizou-se a culminância
dos Projetos da Educação Infantil. Cada turminha teve seu dia, juntamente com suas famílias. A
beleza de cada apresentação teve como essência a construção realizada durante o ano entre:
crianças, escola e família. Cada turminha com sua identidade trouxe ao palco a vivência expressa
através de danças, historinhas e dramatizações vivenciadas no decorrer do ano.
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Valores para a Vida!

Agradecer Faz Bem ao Coração

Querida Madre Maria e demais Irmãs da
Província,
Em primeiro lugar, agradeço a Deus por
estar sempre comigo neste momento difícil da
minha vida. Agradeço a cada uma das Irmãs

desta casa (Província), que me acolheram
e estiveram disponíveis quando necessitei.
Deus recompense a cada uma dando-lhes
muita saúde e paz em servir os irmãos, servindo o Senhor. Agradeço também as orações
e intenções de cada uma e os votos de boa
recuperação.
O Padre Aníbal e a Madre Nazarena lá do
céu estão felizes por tão dedicada caridade.
Tenho certeza de que eles também se fizeram
presentes nestes momentos não só na minha
vida, mas na vida de cada uma. Que lá do céu
intercedam pelo nosso Instituto e Província!
Mais uma vez, muito obrigada a todas!
O abraço de alguém muito agradecida e
agraciada.
Ir. M. Íria Manarim

Era Uma Vez Uma Lagartixa ou Um Calango
Se fosse “mineiro” seria calango.
Se fosse “carioca” seria lagartixa.
O importante é que é o mesmo animal.
O branco que vive na sombra fresca e o disfarçado
de lagarto anda por tudo em contato com a natureza.
Mas os dois têm o mesmo ofício de catar pequenos
insetos para se alimentar e assustar os medrosos.
- O meu é calango!
- E o meu é lagartixa!
E daí? Que tal procurar sua própria identidade?!
Em vez de desclassificar os mesmos!
Mas, tudo não passa de uma miniatura de lagarto.
Portanto...
Ir. M. Íria Manarim
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
“Se o Grão de Trigo não Morrer não Produz Frutos” (Jo 12,24)
Amém! Amém! Amém!
Foi assim que o nosso
querido Irmão Roy Thomaz,
RCJ, se despediu deste
mundo e foi fazer parte dos
bem-aventurados . Viveu 32
anos, o suficiente para cumprir o projeto de vida estabelecido pelo Pai.
Homem de Deus! Testemunha fiel de uma vida Consagrada, vivida na plenitude
do amor e doação a Deus e
aos irmãos. Era de poucas
palavras, mas sempre muito
atento a todas as necessidades dos Irmãos, sobretudo dos menores. Segundo o
testemunho de um catequista de sua paróquia, “visitava

as famílias e sua presença
era ativa e participativa, levando sempre uma palavra
de conforto e esperança a todos”. O povo da Diocese do
Dundo, Angola, prestou sua
última homenagem àquele
que por tão pouco tempo fez

parte dessa família africana, mas que deixou marcas
profundas de solidariedade,
ternura e zelo pela messe
abandonada, com a qual
convivia.
Que o seu testemunho
de vida, seja o despertar de
muitas e santas vocações
sacerdotais, religiosas e laicais aqui em Angola, porção
da messe tão necessitada
de anunciadores do Reino.
Hoje, como parte desse
povo digo com eles: Te entregamos Ó Pai, este filho
amado e querido, para que
recebendo o Teu abraço definitivo possa viver em plenitude seu amor eterno.
Irmã Amélia Castagnetti
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