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

Queridas Irmãs,
Quão depressa chegamos ao final do ano litúrgico!
Parece que a correria do dia
ofuscou os nossos olhos e
não nos deixou ver o tempo
passar. Quando nos demos
conta, o ano se foi! Mas isso
não nos deve desanimar! O
findar do ano deverá ser um
momento importante para
nós. Momento de alegria, de
revisão da nossa vida e da
nossa caminhada! Tempo
propício para dar uma olhada e repaginada na nossa
vida. Tirar toda as quinquilharias que nos impediram
dar largos passos na missão. É um momento de parar
e perguntar: como vivi este
ano de 2017 em relação a
mim mesma, aos outros e
a Deus? As metas que estabeleci foram cumpridas?
Estou satisfeita com a minha
maneira de viver?
O que nos alegra muito é
que temos uma grande possibilidade de enriquecimento
espiritual, pessoal, comunitário e apostólico durante o
tempo do advento. A Bíblia
nos apresenta dois persona-

gens bíblicos que muito nos
ensinam e inspiram como
preparar bem para receber Jesus Nosso Salvador.
“Primeiramente Maria, Mãe
de Jesus, e João Batista.
Maria porque foi escolhida
por Deus para ser a mãe
do Salvador, e João Batista
porque foi vocacionado a
ser o precursor do Messias.
Ela se torna modelo do coração que sabe acolher a
Palavra e gerar Jesus. Ele
se torna modelo de uma
vida que sabe esperar nas
promessas de Deus e agir
anunciando e preparando a
chegada da salvação. Em
ambos se manifesta a realização da esperança messiânica judaica e o anúncio da
plenitude dos tempos” (Pe.
Vitor Gino Finelon).
É necessário preparar a
chegada do Menino Deus,
com o coração aberto, acolhendo e colocando em prática as iniciativas próprias
deste tempo: aquelas que a
Igreja e a Congregação nos
oferecem, como também as
individuais que costumamos
fazer por tradição, ascese
ou devoção. O Papa Francisco afirmou: “Ainda que o
reino dos céus não é apenas
algo que diz respeito à vida
eterna, que devemos apenas esperar no futuro, mas
é algo que se aproximou e,
de certo modo, “está já presente”. Esta é a “bela notícia
que Jesus nos traz. Contudo, para fazermos parte des-

te reino existe uma condição
a ser cumprida: mudar a
nossa vida, ou seja, “convertermo-nos”. Este é o apelo
que o próprio Cristo nos fez
em Mc 1,12-15: “O tempo já
se completou e o Reino de
Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho”! Esta conversão passa
por uma mudança profunda
na nossa vida. Uma conversão total! Trata-se de deixar
os caminhos mais fáceis
para trilharmos as estradas
que nos levam a superação das nossas dificuldades
em relação à vida fraterna,
relações interpessoais e o
perdão. Fazer este retorno
às fontes da nossa espiritualidade para que sejamos
libertadas do egoísmo, do
pecado e Jesus possa nascer em nosso coração.
Irmãs, a exemplo de Maria e de João Batista, vamos
preparar com fé, empenho
e entusiasmo o nosso caminho espiritual, para que
quando Cristo chegar possa
encontrar conforto e acolhida no nosso coração!
Feliz preparação para o
nascimento de Jesus!
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Papa Francisco
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO - 03/11/2017
A celebração de hoje coloca-nos mais uma vez diante dos olhos a realidade da
morte, reavivando em nós
também o pesar pela separação das pessoas que viveram conosco e nos ajudaram; mas a Liturgia alimenta
sobretudo a nossa esperança a respeito deles e de nós
próprios.
A Primeira Leitura exprime uma forte esperança
na ressurreição dos justos:
«Muitos dos que dormem
no pó da terra acordarão,
uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, para a
reprovação eterna» (Dn 12,
2). Aqueles que dormem no
pó da terra são, obviamente,
os mortos e o despertar da
morte não significa necessariamente um retorno à vida:
com efeito, alguns despertarão para a vida eterna, outros para ignomínia eterna.
A morte torna definitiva a
«encruzilhada» que já aqui,
neste mundo, está diante de
nós: o caminho da vida, isto
é, com Deus, ou o caminho
da morte, isto é, longe d’Ele.
Os «muitos» que acordarão
para a vida eterna devem
ser entendidos como os
«muitos» pelos quais é derramado o sangue de Cristo:
são a multidão que, graças
à bondade misericordiosa
de Deus, pode experimentar
a realidade da vida que não

passa, a vitória completa sobre a morte por meio da ressurreição.
No Evangelho, Jesus
fortalece a nossa esperança, ao dizer: «Eu sou o pão
vivo, o que desceu do Céu:
se alguém comer deste pão,
viverá eternamente» (Jo 6,
51). São palavras que evocam o sacrifício de Cristo
na cruz. Ele aceitou a morte
para salvar os homens que o
Pai Lhe deu e que estavam
mortos na escravidão do pecado. Jesus fez-Se nosso
irmão e partilhou a nossa
condição até à morte; com
o seu amor, despedaçou o
jugo da morte e abriu-nos as
portas da vida. Quando nos
alimentamos do seu corpo e
sangue, unimo-nos ao seu
amor fiel, que encerra nele
a esperança da vitória definitiva do bem sobre o mal,
o sofrimento e a morte. Em
virtude deste vínculo divino
da caridade de Cristo, sabemos que a comunhão com
os defuntos não fica apenas

ao nível dum desejo, duma
imaginação, mas torna-se
real.
A fé que professamos na
ressurreição leva-nos a ser
homens de esperança e não
de desespero, homens da
vida e não da morte, porque nos consola a promessa
da vida eterna, radicada na
união a Cristo ressuscitado.
Esta esperança, reavivada em nós pela Palavra de
Deus, ajuda-nos a adotar
uma atitude de confiança
frente à morte: realmente
Jesus demonstrou-nos que
a morte não é a última palavra, mas o amor misericordioso do Pai transfigura-nos
e faz-nos viver a comunhão
eterna com Ele. Uma caraterística fundamental do
cristão é o sentido duma
ansiosa expectativa do encontro final com Deus. Ainda
há pouco o reiteramos no
Salmo Responsorial: «A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo! Quando poderei contemplar a face de
Deus?» (42, 3). São palavras poéticas que, de forma
comovente, interpretam a
nossa expetativa vigilante e
sedenta do amor, da beleza,
da felicidade e da sabedoria
de Deus.
Estas expressões do
Salmo tinham-se imprimido
na alma dos nossos irmãos
Cardeais e Bispos que hoje
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recordamos: deixaram-nos,
depois de ter servido a Igreja e o povo a eles confiado,
rumo à eternidade. Assim,
ao mesmo tempo que damos graças pelo serviço que
prestaram
generosamen-

te ao Evangelho e à Igreja,
parece-nos ouvi-los repetir
com o Apóstolo: «A esperança não engana» (Rm 5,
5). Sim, não engana! Deus
é fiel e a nossa esperança
n’Ele não é vã. Invoquemos

para eles a intercessão materna de Maria Santíssima a
fim de participarem no banquete eterno, que, com fé e
amor, antegozaram durante
a peregrinação terrena.
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Governo Provincial
CONSELHO PROVINCIAL AMPLIADO - 10 a 12/11/2017

Nos dias 10 a 12 de novembro de 2017, a Província
Nossa Senhora do Rogate
realizou o Conselho Provincial Ampliado. Juntamente à
apresentação do relatório da
vida da Província, dos Setores e a celebração da caminhada anual, os seguintes
assuntos foram abordados:
Ficha do Ridisegno, tema e
Lema para o VIII Capítulo
Provincial, a realizar-se no
período de 23 a 28 de julho
de 2018, Equipe Pré-Capitular, Calendário de atividades
2018 e avisos provinciais.
No primeiro dia, a celebração anual foi um momento especial do Conselho, durante a qual foi feita a
memória de tudo que foi vivenciado ao longo de 2017.
Cada Comunidade preparou
um símbolo que expressasse ou traduzisse a caminhada comunitária e uma prece.
Foi um momento muito bonito de ação de graças ao
Senhor.
No dia seguinte, 11/11,
outro momento de destaque
foi a partilha da ficha do Ridi

segno, referente à proposta
de concretizar a reconfiguração das nossas presenças e
serviços, conforme a Circular n.18 da Madre Geral, Madre M. Teolinda Salemi. Madre Maria Eli conduziu este
momento, sintetizando e
anotando o conteúdo principal da partilha das Comunidades em relação às “perspectivas”. Foi um momento
importante onde todas puderam vislumbrar a realidade
de cada Comunidade.
No último dia, 12/11, os
primeiros compromissos do
dia foram a oração de Laudes, e depois, a Santa Missa
na Paróquia Nossa Senhora
do Sagrado Coração. Às
9h, a assembleia reuniu-

-se para os compromissos
finais do Conselho. A Ir. M.
Amélia Castagnetti apresentou slides com imagens da
Comunidade de Capenda
Camulemba (Angola). Através do relato da Ir. Amélia e
das imagens, as participantes puderam conhecer um
pouco mais sobre o trabalho
das Irmãs naquelas terras,
assim como perceber a dura
realidade daquele povo. Depois desse momento, a Madre Maria tomou a palavra,
abordando assuntos importantes de ordem prática da
vida da Província.
Na conclusão do Conselho foi feita uma bonita celebração de envio, conduzida
pela Ir. M. Alzeni Borba e Ir.
Maria Eli Milanez, durante a
qual se invocou a presença
de Nossa Senhora através
da recitação da ladainha e
depois, de duas a duas, a
bênção de Deus foi invocada sobre cada participante
com a unção de óleo. Assim encerrou-se o Conselho
Provincial Ampliado 2017.
Ir. M. Simoni Ferreira Freire
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INSTITUTO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO
Província Nossa Senhora do Rogate

Enviai, Senhor, apóstolos Santos
à vossa Igreja

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. (cf. Jo 14,6)

Queridas Irmãs e Amigos,
Comunico-lhes que Ir. Maria das Graças Tramontin fez sua Páscoa definitiva, hoje, dia 24 de outubro
de 2017, às 04:15. Após um longo período de dores
e muito sofrimento, recebeu o abraço do Pai Eterno,
sendo acolhida por Aquele que foi a razão da sua jornada, a razão do seu existir.
No dia 1º de maio de 2015, Ir. Maria das Graças
foi transferida da Comunidade São Vicen-te (Valença/RJ), para a Casa Nossa Senhora Rogate/RJ, local
onde faleceu.
Desde os 18 anos de idade, Ir. Maria das Graças
sofreu com a esclerose múltipla, tendo fei-to inúmeros
tratamentos até o diagnóstico da doença, muitos anos
depois. Nos últimos meses além da esclerosa múltipla, teve um quadro de saúde bastante complicado.
Adelaide Tramontin nasceu no dia 09 de janeiro de
1949, na cidade de Osório/RS, sendo a terceira filha
de uma família de 11 filhos. Sua caminhada de fé iniciou-se através do testemunho de seus pais,
Otaviano Tramontin e Otília Sozin Tramontin, que a conduziram ao primeiro Sacra-mento da vida
cristã, no dia 27 de janeiro de 1949.
Seu ingresso no Instituto das Filhas do Divino Zelo deu-se em 30/01/1965, na Comunidade de
Içara, continuando depois sua caminhada em Três Rios/RJ, onde, no dia 26/02/1966, foi admi-tida
ao Postulantado. Em Valença/RJ, no dia 24/02/1967, ingressou no Noviciado e em 16/07/1969,
fez a 1ª Profissão Religiosa, recebendo o nome de Ir. Maria das Graças Tramontin. Pronunciou a
Profissão Perpétua no dia 08/02/1976, na Comunidade de Içara.
No período de 1982 a 1985 fez parte do V Governo da Delegação como Conselheira. Além de
Içara, Três Rios e Valença (Artesanato e Abrigo São Vicente), em atitude de abertura e disponi-bilidade, Ir. Maria das Graças não mediu esforços para servir ao Senhor e aos irmãos nas outras
Comunidades por onde passou – São Paulo/SP, Alpinópolis/MG, e Rio de Janeiro/RJ, Jacarepaguá e São Cristóvão, manifestando sempre um espírito acolhedor para com aqueles que caminhavam a seu lado. Nas Casas onde esteve, assumiu a missão a ela confiada com responsabilidade e
dedica-ção, desempenhando funções como porteira, guarda-roupeira, formadora do aspirantado
e postu-lantado e superiora das Comunidades de Valença (São Vicente) e Alpinópolis.
No período de 1994 a 2015, foi membro da Comunidade São Vicente, tendo vivenciado, em
meio às dificuldades do seu estado físico, todos aqueles anos junto aos idosos, rezando e pratican-do o apostolado da escuta e do acolhimento.
Agradecemos imensamente a Deus pelo tempo que convivemos com ela, pelo seu testemunho
de Fé e comprometimento com a causa de Jesus Cristo, como Consagrada Filha do Divino Zelo.
Após cumprir a sua missão e um longo tempo de sofrimento, o Senhor a chamou para gozar eternamente junto a Si.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017.
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ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO - CASA GENERALIZIA
Circonvallazione Appia, 144 – 00179 Roma
Tel. 06 7810239 – Fax 06 62277252
E-mail: divinzelosegregen@tiscali.it
Circ.: n. 19/2017
Ogg.: Decesso di Suor Maria das Graças Tramontin
Roma, 30 novembre 2017
Carissime Madri e Sorelle,
Comunico che il 24 ottobre 2017 la nostra sorella Suor Maria das Graças Tramontin ha lasciato
la dimora terrena per raggiungere e contemplare il volto di Dio Padre.
Suor Maria das Graças, di Gesù eucaristico, al secolo Adelaide, nacque a Osòrio (Brasile) il 09
gennaio 1949, terzogenita di una famiglia numerosa (11 figli); crebbe in un ambiente familiare sereno e molto religioso. La sua iniziazione cristiana ha avuto la guida sicura e forte dei suoi genitori,
Otaviano Tramontin e Otília Sozin Tramontin, che la condussero all'altare per ricevere il Battesimo
il 27 gennaio 1949.
Il 30 gennaio 1965 Adelaide entrò nell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo, a Içara; il 26 febbraio
1966 iniziò il cammino formativo del postulato, un anno dopo il 24 febbraio 1967, entrò in noviziato,
emise la prima Professione religiosa il 16 luglio 1969, a Valença, e quella Perpetua l’ 08 febbraio
1976, a Içara.
Suor Maria das Graças, visse i primi anni della vita religiosa a Valença dove fu impegnata nello
studio e nel compito di portinaia. Nelle fasi successive della sua vita fu formatrice, e varie volte
le fu chiesto di servire la comunità religiosa in qualità di Responsabile. Dal 1982 al 1985 ricoprì
l'incarico di consigliera nel V governo della Delegazione brasiliana.
All’età di 18 anni aveva cominciato a soffrire a causa della sclerosi multipla, ma si riuscì a diagnosticarla molti anni dopo. La terapia farmacologica rallentò l’evolversi della patologia e permise
a Suor Maria das Graças di affrontare la vita con grande determinazione e soprattutto con grande
fede, cercando di convivere con il male e di continuare la sua missione, offrendo a Dio, giorno dopo
giorno, l’obolo della sua malattia e l’incenso della sua preghiera.
Dal 2012 al 2015 il male divenne più aggressivo fino al punto da costringerla a stare sulla sedia
a rotelle e bisognosa di tutto.
La testimonianza di alcune sorelle ci dicono lo spessore di vita interiore di suor Maria das
Graças: "Ricordo con tanto affetto il suo impegno nella vita spirituale. Era avida delle cose di Dio.
Le piaceva condividere le sue esperienze spirituali, il suo cammino di fedeltà al Signore e le sue
difficoltà. Voleva essere fedele al Signore nella situazione in cui si trovava. Qualche volta mi diceva: “ Come mai il Signore ha scelto me per questa sofferenza?". Durante tutto il tempo che ho
avuto contatto con lei non l'ho mai vista triste nè l'ho sentita lamentarsi per la situazione di grave
immobilità in cui viveva. Offriva tutto per le vocazioni e per l`Istituto. Era interessatissima a tutto ciò
che avveniva nelle case; le piaceva leggere tutto quello che la Madre Generale inviava alle case:
Circolari, comunicati, libri e sempre leggeva per stare informata di tutto. Ringrazio il Signore di
averla conosciuta".
E ancora: "Nonostante la sua debolezza fisica, era sempre presente agli atti comuni e partecipava a tutti gli incontri della Provincia. Prima con le stampelle e dopo sulla sedia a rotelle. Con
il passare degli anni la sua malattia si è aggravata e ha fatto ogni sforzo per vivere al meglio la
sua condizione che la rendeva sempre più dipendente dagli altri. La ricordo sempre come una
consorella preoccupata della vita spirituale, della preghiera e della partecipazione alla vita della
comunità. Il mio ultimo ricordo é la visita che ho fatto nel luglio scorso, abbiamo parlato della realtà
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della nostra Provincia, delle poche vocazione e lei ha detto: Penso che stiamo pregando poco".
Suor Maria das Graças ha saputo intuire e vivere, nel quotidiano, l’essenza del mistero del
dolore come accoglienza della volontà di Dio. Non era impreparata al passaggio del suo Signore.
Purificata dalla sofferenza e assistita amorosamente dalle sorelle, ha concluso la sua vita terrena
per iniziare quella trasfigurata in Cristo. Carissima Suor Maria das Graças, che sei nell' eternità,
porta a Gesù e a Maria, insieme al Santo Fondatore e a Madre Nazarena, tutti i bisogni della messe e della nostra Famiglia religiosa.
Un grazie di cuore a tutte voi, sorelle della provincia NSR, per le preghiere, l’affetto e la vicinanza con cui avete seguito l’ultimo periodo di vita terrena della nostra suor Maria das Graças. Un
grazie speciale a Madre Maria Marques e alle diverse sorelle che si sono prodigate, giorno e notte,
per lenire le sue sofferenze e per farle sentire tutto il loro e il nostro affetto.
Vi benedico nel Signore.
Madre M. Teolinda Salemi
Superiora generale
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Falando com e sobre Ir. M. das Graças
GRAÇA, como te sentes voando livre, no Coração do Pai, com um espaço infinito à tua volta,
mergulhada no Oceano do Amor?
Imagino Maria te sorrindo...
E os Anjos te segurando, pois com certeza, tuas pernas ainda bambas, caminham...rsrs
Sabe, Graça, neste momento, não consigo te ver senão como aquela jovem encantada pelo primeiro amor e com aquele sorriso juvenil e feliz.
Te vejo, claramente, com aqueles passos firmes e largos com que andavas, como alguém que
tivesse pressa, muita pressa, em algum lugar chegar
Vejo-te ainda alta, pele linda, olhos vivos, perspicazes, convicta quando falavas sobre coisas que
acreditavas... Como eras feliz, simples, companheira, obediente, prestativa!
Tão altiva e ao mesmo tempo tão dócil. Quantas vezes, Graça, nos momentos bem difíceis, do
noviciado te procurei...
Lembra de um dia, meia perdida e chorando te procurei?
E você recitando aquele versinho “ Vem chuva lavar teu cordeirinho...”me acalmei
Incrível, como você foi companheira e até conselheira...
Agora entendo o porquê dos teus largos passos...
Agora sei onde querias chegar: nos braços do teu Bem Amado...
E como chegaste... tua vida, como a Dele, foi oferta viva ao Pai
Teu Mestre também numa cruz foi pregado, seus gestos tolhidos, limitados, poucos o viam como
Filho de Deus, pois sua aparência humana, nada lhes falava
Como o Mestre, tua cruz, uma cadeira... Teu altar um leito de dor, de aniquilamento... Assim Ele
te quis , Graça de Deus,
Só no céu saberemos, o quanto o mundo percorreste, presa numa cadeira ou no teu leito
Sim, teus passos foram tolhidos, mas teu coração voava nas asas do Espírito
Tanta solidão, pois eras ainda tão jovem, qdo foste a escolhida e o caminho do Calvário iniciaste,
tantas limitações, humilhações, como o teu Mestre, quanta dor em depender totalmente da caridade e carinho de tuas irmãs.
Graça, foste presença Deus para nós, tuas irmãs, foste Graça de Deus para tua querida família,
Graça de Deus para a humanidade
Oh não tenho nenhuma dúvida, que no vigor de uma vida jovem consagrada, no ardor dos primeiros anos, o mundo tu alcançavas e nas asas do Rogate com Santo Aníbal,
muitas almas ganhavas...
Só no céu saberemos o quanto Deus te amava e o quanto por Ele te apaixonavas, na discrição,
no teu jeito de ser, às vezes com uma aparência rústica, mas no segredo, Ele te amoldava...
Graça, a Graça de Deus não te abandonou, não te decepcionou, pois fiel permaneceste, até o fim,
Tudo fizeste e lutaste para aliviar o peso de tua doença, não te entregaste
E por fim a vida que te foi dada abraçaste, na entrega à Vontade do Pai, e só
Você sabe o quanto, o quanto ela te foi duramente apresentada... Venceste!
Conservaste acesa a luz da fé, da fidelidade, da esperança, da entrega até o teu último suspiro.
Graça de Deus, estás agora EM DEUS, COM DEUS
Já, às vozes dos Anjos e Santos no eterno louvor, te juntaste. Agora, nos braços de Maria
com Santo Aníbal, Madre Nazarena, junto às FDZ já no Céu vitoriosas, cantas, aquele canto que
tanto amavas: Figlia mia cara, ascoltami, il Padre tuo sono io...
Das Graças, reze por nós!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
ASSEMBLEIA DIOCESANA ANUAL
Ir. Maria Juçara esteve na cidade do Dundo, sede da Diocese, nos dias 15 a 17 de novembro, participando da Assembleia Diocesana Anual.
Presidida pelo Sr. Bispo Diocesano, Dom
Estanislau Marques Chindecasse, participaram mais de 70 pessoas entre padres, diáconos, religiosos e leigos vindos de todas as
paróquias.
Os participantes se ocuparam em avaliar
as atividades desenvolvidas durante o ano e,

seguindo as orientações da CEAST – Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, prepararam um plano diocesano para 2017 dentro
da temática prevista para o triênio 2017-2019,
que trata da juventude com o lema “Jovem,
quero ficar em tua casa”, uma referência à visita de Jesus à casa de Zaqueu.
Foram dias de muita partilha e troca de experiências para enriquecimento de todos.
Ir. Maria Juçara dos Santos

12

SOLENIDADE DE CRISTO REI
Na conclusão do ano litúrgico, Solenidade de Cristo Rei, os jovens da Paróquia de
Capenda Camulemba se uniram aos jovens
da Paróquia de Xa-Muteba para uma grande
celebração que iniciou no sábado, dia 25/11,
e foi até domingo, dia 26.
O evento foi permeado de oração, momento de confissão, apresentações de teatros sobre passagens bíblicas, muita dança e cele-

bração Eucarística.
A concentração da juventude na Solenidade de Cristo Rei, em Angola, tem a mesma
força do Dia Nacional da Juventude no Brasil.
É momento de manifestação e acampamento
da juventude numa bela integração entre os
jovens de diversas comunidades.
Ir. Maria Juçara dos Santos

Valença

/RJ

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

RETIRO DOS CRISMANDOS
No dia 19 de novembro, na comunidade de
Varginha, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Valença- RJ, das 08h00min às 11h00min,
realizou-se o retiro de preparação ao Sacramento do Crisma. Os jovens da PJ da Matriz
foram convidados para ajudar na organização
e dar testemunho da caminhada cristã que
vem trilhando.
Os catequistas ficaram responsáveis pelas
Dinâmicas, nas quais, os jovens tiveram um
grande entrosamento. Os momentos de animação foram conduzidos pela equipe de canto da Comunidade Varginha. No intervalo, um

lanche partilhado aumentou a alegria. O encerramento foi coroado com um momento de
adoração ao Santíssimo Sacramento. A aspirante Gabrielly foi convidada para conduzir o
momento de adoração.
Foi uma experiência riquíssima! Ver a
alegria no rosto de tantos jovens e adultos,
sentir o entusiasmo para viver os compromissos deste sacramento tão bonito e profundo,
central na vida cristã, fortaleceu nossa própria
missão e vocação.
Gabrielly Pires Silva - Aspirante fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Adoração Eucarística
No dia 24/11, a Adoração Eucarística teve a participação de algumas crianças do Centro Madre
Nazarena. Deus seja louvado por esse tempo!
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Viva a Vida
No dia 23 de novembro, celebramos com alegria e gratidão a Deus, o dom da vida de Irmã Cloreci! Desejamos a nossa Irmã todas as Graças que lhe quer dar o Coração Santíssimo de Jesus!

Em Comunhão com a Igreja
Na semana da Jornada dos Pobres, instituída pelo Papa Francisco, distribuímos cerca
de 150 pães e empanadas para 40 famílias de
Urkupiña.

Construção da padaria

Exposição sobre o Carisma na Catedral - 22/11
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Acolhida e Agradecimento
No dia 22/11, a Comunidade Educativa
CSA, nos turnos da manhã e da tarde, se reuniram para festejar e agradecer! Com gestos
de carinho e ternura, alunos e professores,
agradeceram pelos três meses que Irmã Eliane dedicou-se exclusivamente a direção do
Colégio, enquanto Irmã Gislene ausentou-se

para seus estudos de doutorado. Na mesma
ocasião manifestaram sua alegria pelo retorno de Irmã Gislene. A festa foi um belo convite
para que ambas as Irmãs continuem um trabalho de comunhão para o bem da messe que
lhes foi confiada! Deus seja louvado por todas
as graças concedidas nesse tempo.
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I Encontro Literário do Colégio Santo Antônio
Mais uma estrela brilha
na constelação do CSA.
Desta feita, trata-se da
Jornada Literária realizada
pela área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias,
culminando com dois grandes eventos, nos dias 09 e
10 do corrente mês.
Na quinta-feira, sob orientação do professor Leandro
Magrani e demais professores da área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias
realizou-se, com grande garbo, entre alunos dos Ensinos fundamental II e médio,
um Encontro Literário em
homenagem à inesquecível
personalidade Vinícius de
Moraes. O tributo ao poeta
contou com apresentação
de poemas, músicas, danças, e outras atividades.
Foi um momento marcante,

inesquecível.
Na sexta-feira, por orientação do professor Paulo
Luiz, realizou-se junto aos
alunos do Ensino Médio um
belíssimo projeto intitulado
EnCantando Poesias. Foi
outro momento de glória do
CSA. O pátio do colégio
converteu-se em uma grande sala de aula, onde alunos, professores, pais e demais convidados interagiram
em meio a recitais, apresentações teatrais, e musicais,
bem como outras expressões corporais e plásticas.
Em uma mescla de literatura e realidade a matéria em
pauta foi cidadania e vida
em seu mais amplo sentido.
Com cenários bem sugestivos e temas bem elaborados, buscou-se resgatar
valores singulares como: o

amor; o respeito; a não discriminação de outrem por
suas diferenças; o direito de
viver a infância; a saudade,
caminho através do qual se
passeia pelo tempo e se
tece a vida em toda sua plenitude.
Parabéns, CSA, por tamanha preocupação com a
formação integral de seus
alunos e pela integração
prazerosa conquistada entre
família e escola. Educação
não se faz com teorias, mas
com práticas, boas práticas.
À equipe diretiva e pedagógica, aos professores,
alunos e demais envolvidos
no projeto, congratulações a
todos pelo êxito do evento e
sua refulgência na comunidade escolar.
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ENSINO MÉDIO CSA VISITA O “SEMINÁRIO” DE PARAÍBA DO SUL
Os alunos do 2º Ano do
EM do Colégio Santo Antônio visitaram, em missão, o
Instituto Imaculado Coração
de Maria - Seminário, em Paraíba do Sul. Lá, puderam
experimentar a realidade da
missão em ir ao encontro do
outro, sensíveis e solidários
às suas necessidades.
Na oportunidade, efetuaram doações como café,

açúcar, leite, óleo entre
outros gêneros alimentícios. Tais donativos foram
de grande valia e auxílio à
manutenção da instituição
que, desde 2016, não recebe repasses de verbas do
governo estadual. São 48
abrigadas mais as Irmãs que
moram na casa e necessitam de cuidados.
Ao seminário, toda ajuda

é muito bem vinda e sempre
retribuída com muito carinho, reconhecimento e abraço de gratidão.
Trata-se de uma verdadeira aula de amor, solidariedade e compromisso com
a realidade dos irmãos mais
necessitados. É fraternidade em sua plenitude.
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