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Comunicado n° 13/17
Assunto: Conclusão da Visita Canônica
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2017
Circular n° 10/17
Assunto: Convocação para o Conselho Provincial Ampliado
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2017

Ressurreição
Ir. Maria das Graças Tramontin - FDZ
24/10/2017 - Rio de Janeiro/RJ

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

EDITORIAL

“Ide, pois, fazer discípulos
entre todas as nações”
(Mt 28,19)
Queridas Irmãs,
Estamos iniciando o mês
missionário. A música do
cantor e compositor Zé Vicente, nos inspira a refletir e
rezar o nosso chamado: “O
Deus que me criou, me quis,
me consagrou, para anunciar o seu amor... É missão
de todos nós, Deus chama,
eu quero ouvir a sua voz”.
Durante o mês de outubro é essencial que tenhamos o coração aberto para
ouvir através da oração, os
apelos que Deus tem a nos
dizer a respeito da nossa
ação missionária. Devemos
pedi-Lo que suscite em nós
verdadeiro espírito missionário, solidifique a nossa
vocação para o testemunho
e anúncio do Evangelho no
mundo tão necessitado de
Sua presença. “A missão é
ter paixão por Jesus Cristo
e ao mesmo tempo paixão
pelas pessoas” (Papa Francisco). Acredito piamente
nesta frase do Santo Pa-

dre. Não tem como amar a
Cristo e desprezar o irmão.
Quando rezamos reconhecemos a grandeza do amor
de Deus, que nos sustenta
na missão. Para ser discípulas missionárias de Jesus
e fazer sua vontade é necessário fazer como “Fez Maria
totalmente a vontade do Pai
e por isto mais valeu para
ela ser discípula de Cristo do
que mãe de Cristo; maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. E
assim Maria era feliz porque
já antes de dar à luz o Mestre, trazia-o na mente” (Santo Agostinho). Jesus, o missionário incansável percorria
todas as cidades e aldeias
ensinando através de suas
palavras e exemplos. Não
cansava de fazer o bem.
Zelosamente trabalhou pela
messe abandonada, rezou
nas montanhas, no horto
das Oliveiras, elevou súplicas ao Pai com forte clamor
e lágrimas. Alegremo-nos,
pois nós também fomos contempladas em suas orações.
Com perseverança Jesus
rezou por nós e pela humanidade.
O papa Bento XVI, nos
exorta: “De fato a Igreja é,
por sua natureza missionária; se assim não for, deixa
de ser a Igreja de Cristo, não
passando duma associação
entre muitas outras, que rapidamente veria exaurir-se a
sua finalidade e desapareceria. Por isso, somos con-

vidados e interrogar-nos sobre algumas questões que
tocam a própria identidade
cristã e a nossa responsabilidade de crentes, num mundo baralhado com tantas
quimeras, ferido por grandes frustrações e dilacerado por numerosas guerras
fraticidas, que injustamente
atinge sobre tudo os inocentes. Qual o fundamento da
missão? Qual é o coração
da missão? Quais são as
atitudes vitais da missão?” –
Temos em Maria o exemplo e modelo perfeito de oração, serviço e vida missionária. Foi a primeira discípula
missionária de seu Filho e
a primeira evangelizadora
da Igreja. Seguindo o seu
exemplo de discípula-missionária, sejamos também
nós generosas na resposta
ao chamado de Deus, consagrando toda a nossa vida
a serviço da evangelização
e da missão à qual somos
chamadas.
Irmãs, “Permaneçamos
na escola de Maria, inspiremo-nos em seus ensinamentos. A Virgem pura
e sem mancha, é para nós
escola de fé destinada a nos
conduzir no caminho que
conduz ao encontro com o
Criador do céu e da terra”
(Papa Bento XVI).
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Papa Francisco
HOMILIA - 15 de outubro de 2017
SANTA MISSA E CANONIZAÇÃO DOS BEATOS: ANDRÉ DE SOVERAL,
AMBRÓSIO FRANCISCO FERRO, MATEUS MOREIRA E 27 COMPANHEIROS LEIGOS;
CRISTÓVÃO, ANTÔNIO E JOÃO; FAUSTINO MÍGUEZ; ÂNGELO DE ACR

A parábola, que ouvimos,
fala-nos do Reino de Deus
comparando-o a uma festa de núpcias (Mt 22,1-14).
Protagonista é o filho do rei,
o noivo, no qual facilmente se vislumbra Jesus. Na
parábola, porém, nunca se
fala da noiva, mas de muitos convidados, desejados
e esperados: são eles que
trazem o vestido nupcial.
Tais convidados somos nós,
todos nós, porque o Senhor
deseja «celebrar as bodas» com cada um de nós.
As núpcias inauguram uma
comunhão total de vida: é
o que Deus deseja ter com
cada um de nós. Por isso o
nosso relacionamento com
Ele não se pode limitar ao
dos devotados súbditos com
o rei, ao dos servos fiéis com
o patrão ou ao dos alunos diligentes com o mestre, mas
é, antes de tudo, o relacionamento da noiva amada
com o noivo. Por outras palavras, o Senhor deseja-nos,
procura-nos e convida-nos,
e não se contenta com o
nosso bom cumprimento
dos deveres e a observância
das suas leis, mas quer uma
verdadeira e própria comunhão de vida connosco, uma
relação feita de diálogo, confiança e perdão.

Esta é a vida cristã, uma
história de amor com Deus,
na qual quem toma gratuitamente a iniciativa é o Senhor e nenhum de nós pode
gloriar-se de ter a exclusividade do convite: ninguém
é privilegiado relativamente
aos outros, mas cada um é
privilegiado diante de Deus.
Deste amor gratuito, terno e
privilegiado, nasce e renasce incessantemente a vida
cristã. Podemos interrogar-nos se, ao menos uma vez
por dia, confessamos ao Senhor o amor que Lhe temos;
se, entre tantas palavras de
cada dia, nos lembramos
de Lhe dizer: «Amo-Vos,
Senhor. Vós sois a minha
vida». Com efeito, se se perde de vista o amor, a vida
cristã torna-se estéril, torna-se um corpo sem alma,
uma moral impossível, um
conjunto de princípios e leis

a respeitar sem um porquê.
Ao contrário, o Deus da vida
espera uma resposta de
vida, o Senhor do amor espera uma resposta de amor.
No livro do Apocalipse Ele,
dirigindo-Se a uma das Igrejas, faz-lhe concretamente
esta censura: «Abandonaste
o teu primitivo amor» (2, 4).
Aqui está o perigo: uma vida
cristã rotineira, onde nos
contentamos com a «normalidade», sem zelo nem entusiasmo e com a memória
curta. Em vez disso, reavivemos a memória do primitivo
amor: somos os amados, os
convidados para as núpcias,
e a nossa vida é um dom,
sendo-nos dada em cada
dia a magnífica oportunidade de responder ao convite.
Mas o Evangelho adverte-nos: o convite pode ser
recusado. Muitos convidados disseram que não, porque estavam presos aos
próprios interesses: «eles,
sem se importarem – diz
o texto –, foram um para o
seu campo, outro para o seu
negócio» (Mt 22, 5). Uma
palavra reaparece: seu; é a
chave para entender o motivo da recusa. De facto, os
convidados não pensavam
que as núpcias fossem tristes ou chatas, mas simples-
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mente «não se importaram»:
viviam distraídos com os
seus interesses, preferiam
ter qualquer coisa em vez
de se comprometer, como
o amor exige. Vemos aqui
como se afasta do amor,
não por malvadez, mas porque se prefere o seu: as seguranças, a autoafirmação,
as comodidades... Então
reclinamo-nos nas poltronas
dos lucros, dos prazeres, de
qualquer passatempo que
nos faça estar um pouco alegres. Mas deste modo envelhece-se depressa e mal,
porque se envelhece dentro:
quando o coração não se dilata, fecha-se, envelhece. E
quando tudo fica dependente do próprio eu – daquilo
com que concordo, daquilo
que me serve, daquilo que
pretendo –, tornamo-nos
rígidos e maus, reagimos
maltratando por nada, como
os convidados do Evangelho que chegam ao ponto de
insultar e até matar (cf. v. 6)
aqueles que levaram o convite, apenas porque os incomodavam.
Assim, o Evangelho pergunta-nos de que parte estamos: da parte do próprio eu
ou da parte de Deus? Pois
Deus é o oposto do egoís-

mo, da autorreferencialidade. Como nos diz o Evangelho, perante as contínuas
recusas, os fechamentos em
relação aos seus convites,
Ele prossegue, não adia a
festa. Não se resigna, mas
continua a convidar. Vendo
os «nãos», não fecha a porta, mas inclui ainda mais. Às
injustiças sofridas, Deus responde com um amor maior.
Nós muitas vezes, quando
somos feridos por injustiças
e recusas, incubamos ressentimento e rancor. Ao contrário Deus, ao mesmo tempo que sofre com os nossos
«nãos», continua a relançar,
prossegue na preparação
do bem mesmo para quem
faz o mal. Porque assim é o
amor, faz o amor; porque só
assim se vence o mal. Hoje,
este Deus que não perde
jamais a esperança, compromete-nos a fazer como
Ele, a viver segundo o amor
verdadeiro, a superar a resignação e os caprichos de
nosso «eu» suscetível e preguiçoso.
Há um último aspeto que
o Evangelho destaca: o vestido dos convidados, que é
indispensável. Com efeito,
não basta responder uma
vez ao convite, dizer «sim»

No final desta celebração, saúdo cordialmente todos
vós, que viestes de vários países para prestar homenagem aos novos Santos. Dirijo um atencioso pensamento
de modo especial às delegações oficiais do Brasil, França, Itália, Ordem de Malta e Espanha. O exemplo e a intercessão destas luminosas testemunhas do Evangelho
nos acompanhem no nosso caminho e nos ajudem a promover sempre relações fraternas e solidárias, para o bem
da Igreja e da sociedade. Acolhendo o desejo de algumas
Conferências Episcopais da América Latina, assim como
a voz de diversos Pastores e fiéis de outras partes do
mundo, decidi convocar uma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região Pan-Amazônica, que terá
lugar em Roma no mês de outubro de 2019. Finalidade

e… chega! Mas é preciso
vestir o costume próprio,
é preciso o hábito do amor
vivido cada dia. Porque não
se pode dizer «Senhor, Senhor», sem viver e praticar
a vontade de Deus (cf. Mt
7, 21). Precisamos de nos
revestir cada dia do seu
amor, de renovar cada dia a
opção de Deus. Os Santos
canonizados hoje, sobretudo os numerosos Mártires,
indicam-nos esta estrada.
Eles não disseram «sim» ao
amor com palavras e por um
certo tempo, mas com a vida
e até ao fim. O seu hábito
diário foi o amor de Jesus,
aquele amor louco que nos
amou até ao fim, que deixou o seu perdão e as suas
vestes a quem O crucificava.
Também nós recebemos no
Batismo a veste branca, o
vestido nupcial para Deus.
Peçamos a Ele, pela intercessão destes nossos irmãos e irmãs santos, a graça de optar por trazer cada
dia esta veste e de a manter
branca. Como consegui-lo?
Antes de mais nada, indo
sem medo receber o perdão
do Senhor: é o passo decisivo para entrar na sala das
núpcias e celebrar a festa do
amor com Ele.

principal desta convocação é encontrar novos caminhos
para a evangelização daquela porção do Povo de Deus,
sobretudo dos indígenas, muitas vezes esquecidos e
sem a perspetiva de um futuro sereno, também por causa da crise da floresta Amazônica, pulmão de importância
fundamental para o nosso planeta. Os novos Santos intercedam por este evento eclesial, para que, no respeito
da beleza da criação, todos os povos da terra louvem
a Deus, Senhor do universo, e por Ele iluminados percorram caminhos de justiça e de paz. Recordo também
que depois de amanhã se celebra o Dia da rejeição da
miséria. A miséria não é uma fatalidade: tem causas que
devem ser reconhecidas e removidas, para honrar a dignidade de tantos irmãos e irmãs, a exemplo dos santos.
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Governo Provincial
RELATÓRIO II SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO FDZ
O II SIMPÓSIO DE PROFESSORES FDZ - ENSINO FUNDAMENTAL 1 aconteceu entre os
dias 12 a 15 e outubro de 2017, na Casa Provincial das Filhas do Divino Zelo - Centro de Espiritualidade Divino Zelo, Rio de Janeiro.
Com o objetivo de promover a “partilha de experiências pedagógicas que se praticam nas
Escolas Divino Zelo”, teve como tema geral: “O fazer pedagógico Difranciano”.
Estiveram reunidos as Diretoras, os professores e Coordenadores das nossas cinco Escolas
que formam a REDE DIVINO ZELO DE EDUCAÇÃO – REDIZE.
Compareceram neste evento, aproximadamente: 08 (oito) Irmãs; 45 (quarenta e cinco) professores e 08 Coordenadores.
No dia 12 de outubro, Dia das Crianças e Festa de Nossa Senhora Aparecida, as equipes foram chegando e encontraram a casa acolhedora, bem ornamentada e preparada para abraçar a
todos. A EMNM, como anfitriã, estava em peso dando as boas vindas e acomodando cada um em
seus respectivos quartos.
Após o jantar, num clima de descontração, foi feita a acolhida pela dinâmica de apresentação,
onde cada participante deu-se a conhecer e conheceu seus colegas de Simpósio.
Inspirados no tema geral: “O FAZER PEDAGÓGICO DIFRANCIANO”, cada Escola desenvolveu um sub tema e muito criativamente, socializou um projeto que evidenciasse a Prática Pedagógica Difranciana, com os seguintes subtemas:
•
CSA: Eu acredito em você: Fé uma base para o amanhã.
•
EMNM: No respeito à individualidade, o comprometimento com a aprendizagem
•
CCR: Inclusão na pedagogia Difranciana: possibilidades e limitações
•
EPDF: Do ABC ao “vamos ser” na educação Difranciana
•
ANSA: Integração Família - Escola, base da pedagogia Difranciana
Paralelamente, além do tema desenvolvido, cada escola apresentou uma oficina que visualizasse a sua metodologia em Matemática e Português na sala de aula.
Os dias foram cheios, as noites animadas e os intervalos cheios de partilha e conhecimento...
A conclusão, no dia 15, foi com a Celebração Eucarística.
Rio de janeiro, 15 de outubro de 2017.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

DNJ: Dia Nacional da Juventude – 2017
Tema: OS HUMILDES HERDARÃO A TERRA!
No dia 15 de outubro de
2017, em Miguel Pereira,
RJ, a partir das 08h00min,
deu-se início a mais uma comemoração do Dia Nacional
da Juventude (DNJ).
Foi uma grande festa juvenil, cheia de alegria, com
a presença de mais de 400
jovens incluindo as Aspirantes FDZ da Comunidade
Nossa Senhora Aparecida,
Alexandra Fernanda Santos
Ferreira e Gabrielly Pires Silva, acompanhadas da vocacionada Juliana Figueiredo.
O encontro contou com a
animação da banda Linguagem dos Anjos. Pe. Henrique
Azevedo falou sobre o tema
do DNJ: “OS HUMILDES
HERDARÃO A TERRA”. Durante sua fala, apresentou

os novos grupos de Jovens
da Diocese. Vários padres
da Diocese de Valença prestigiaram o evento com suas
presenças. A acolhida das
Paróquias presentes foi feita
pelo Sr. Jetero. Em seguida
teve o primeiro testemunho
vocacional do Sr. Lucas, e
ao longo da manhã, outras
atividades foram realizadas.
Para concluir a parte da manhã teve a adoração a Jesus
Eucarístico e o segundo testemunho, que foi de um casal jovem.
Durante a tarde, com
mais animação, acompanhamos a apresentação de
Teatro, Flash Mob, testemunhos da pequena missão,
testemunhos de algumas
Religiosas da Diocese, e a

passeata no centro da Cidade, rumo à Paróquia de Santo Antônio da Estiva, onde
tivemos a celebração, presidida pelo Bispo Diocesano,
Dom Nelson.
Com certeza esse dia ficou marcado na vida de muitos jovens. O acolhimento
aos jovens não poderia ser
de outra forma, a não ser calorosa, animada, diferente e
envolvente. Cada jovem que
foi nesse evento teve seu
encontro com Jesus, pois
era visível no semblante deles a face de Jesus. E não
podia deixar de destacar o
grito de guerra do DNJ: A
IGREJA É VIVA, A IGREJA
É JOVEM!
Gabrielly Pires Silva
Aspirante fdz

8

Primeira Eucaristia
No dia 14 de outubro de 2017, realizou-se
a Primeira Eucaristia de vinte catequizandos
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em
Valença/RJ. Este grupo de crianças e adolescentes foi preparado, durante dois anos, pela
Catequista Sandra e, no último ano, auxiliada
pela aspirante Alexandra Fernanda Santos
Ferreira.
Os catequizandos esperavam com muito
entusiasmo a chegada desse grande dia. E
nós, que colaboramos com a formação destes pequenos, também relembramos a primei-

ra vez que recebemos Jesus, a primeira vez
em que o tocamos. O momento foi de grande
emoção para todos que ali estavam presentes.
Pedimos ao Senhor da Messe que mantenha sempre acesa no coraçãozinho deles a
chama do amor de Deus, e que sejam perseverantes nesse caminho de aprofundamento
na missão que Jesus preparou para cada um.
Alexandra Fernanda Santos Ferreira
Aspirante fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Viva a Vida!
No dia 05 de outubro, celebramos com alegria e gratidão a Deus, o dom da vida de Irmã Inez
Dagostim! Desejamos a nossa Irmã todas as Graças que lhe quer dar o Coração Santíssimo de
Jesus!

UMA PADARIA QUE DEU CERTO
Irmã M. Iracema Rodrigues começou de mansinho
a fazer pão com apenas 10
kg de farinha. Depois que
a padaria Caramelle doou
dois fornos, passou para 10
sacas de farinha, 2 sacos de
açúcar e 200 ovos a cada 15
dias. As tendas passaram a
fazer pedidos diários de diversos tipos de pães, tortas,
queques, rocambole, pão integral etc...

Com a divulgação de seu
trabalho nas redes sociais,
as encomendas de tortas
para festas afins triplicaram...
Dia 21/09 é o Dia do Estudante na Bolívia. Os professores encomendaram 12
tortas. Que maravilha!!!! PARABÉNS, QUERIDA IRMÃ
IRACEMA, por tamanha dedicação!
Infinitas graças à gene-

rosidade de Mons. Nicolas
Castellanos que nos agraciou com 25.000 bo para a
compra do material de construção da padaria padronizada que iremos construir.
Também nos ofertou 3.000
bo para complementar o pagamento do sistema de gás
canalizado para nossa casa.
Graças a Deus, cresce a
perspectiva de dias melhores!
Ir. M. Cloreci E. da Silva
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Educação Infantil finaliza projeto social
e envia doações para Madri
No mês de outubro, as
turmas da Educação Infantil
do Colégio Cristo Rei participaram do encerramento
do Projeto Bethânia. Realizada ao longo do ano letivo,
a campanha teve como objetivo contribuir de maneira
concreta com a arrecadação
de uma quantia em dinheiro
para enviar ao projeto social
do Instituto das Filhas do Divino Zelo (FDZ) em Madri,
na Espanha. Lá, as irmãs
atuam na alfabetização e integração social de crianças
e adolescentes carentes e
suas famílias.
Ao longo do ano, os alunos levaram para casa uma
caixa contendo um cofrinho,
uma oração, a imagem de

Santo Aníbal Maria, um anjinho, e o material explicativo sobre o projeto. “Todos
os professores trabalharam
com as crianças temas relacionados à solidariedade,
doação, amor ao próximo e
espiritualidade.
Após colocarem o dinheiro no cofre em casa, as
crianças chegavam na escola e colocavam no cofre
maior que ficava localizado
no pátio da Educação Infantil”, destaca a coordenadora
Aline Freitas. As crianças
ainda puderam confeccionar
desenhos e cartas para enviar junto com o valor arrecadado.
Além de envolver as
crianças neste gesto, a ativi-

dade proporcionou para elas
e suas famílias, momentos
de partilha e oração. “Muitos
pais comentaram sobre o
envolvimento das crianças,
sobre a consciência que eles
despertaram para a causa e
isso nos deixa muito felizes.
São pequenas atitudes,
mas concretas, que vão
despertando nas crianças o
senso de solidariedade.
Para nós como Instituição, isto simboliza muito,
pois está ligado à nossa
missão maior, um propósito
único de fazer a diferença na
vida e no desenvolvimento
saudável e humano de nossas crianças”, completa.
Taise Forgiarini
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

DNJ em Ação
No dia 22 de outubro, das 13:00 às 17:00
horas, realizou-se o
Encontro do Dia Nacional da Juventude (DNJ)
na sede da Obra Social
São Judas Tadeu.
É belo ver a energia da juventude. Há
tantos anos que esse
evento mobiliza tantos
jovens nas Comunidades e
Paróquias. Muitos poderiam
pensar que, com o tempo,
o DNJ perderia sua beleza
e seu encanto. Mas, o que
move as Juventudes é a

esperar pelo próximo DNJ.
Esta é a novidade. Qual o
tema a ser refletido? Qual o
lema? Quantos e quais jovens vão participar? É este
evento que faz a juventude
se lançar!

Introduzindo o evento, o nosso pároco, Pe.
Wagner Augusto Soares Ferreira, fez a oração inicial e a partilha
do Evangelho do dia.
Depois, seguiu-se com
as palestras e cantos
conduzidos pelos próprios jovens. Na sequência, houve o lanche,
seguido pela caminhada na
rua. A participação da Santa
Missa da noite marcou o final do evento.
Ir. Cleusa M. dos Santos - fdz

Encontro com os Coroinhas
No dia 31 de outubro, no salão da Paróquia Nossa Senhora
de Nazareth, finalizamos o Mês Missionário com o grupinho de
crianças que estão se
preparando para serviço do altar. O encontro
foi conduzido através
da reflexão sobre o
Evangelho de Lucas 13, 1821.
Na partilha, conversamos
e refletimos sobre a importância de ser bom missio-

nário na família, na escola
e em todos os lugares onde
estivermos. Devemos deixar a semente da mostarda
crescer e o fermento transformar o nosso coração,

nossa vida e assim
termos a capacidade
de acolher a nós mesmos e o outro, a exemplo o grão de mostarda que cresce, acolhe,
torna-se abrigo para
todos os tipos de pássaros. Finalizamos o
encontro agradecendo
e rezando por todos os
Missionários que assumiram
o Projeto de Jesus Cristo e
com a vida levam sua Palavra em terra de Missões.
Ir. Cleusa M. dos Santos - fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Comemorando a Semana das Crianças
“É necessário amar as
crianças em Deus com íntima compreensão de caridade, com caridade terna,
materna, paterna: este é o
segredo dos segredos para
ganhá-las para Deus e salvá-las.
Precisa tratá-las
com muito afeto e doçura”.
(Santo Aníbal Maria).

Nos dias 03 a 06 de outubro de 2017, realizamos, na
Obra Social Padre Ladislao
Klener, cidade de Maetinga-Bahia, a semana da Criança, com brincadeiras diversificadas, passeios, lanches
especiais. No terceiro dia
desta festa, oferecemos uma
saborosa pizza acompanha-

da com sorvete. Concluímos
esta semana oferecendo a
cada criança assistida um
presentinho. Foi visível o
contentamento no rosto das
crianças as quais manifestaram seus agradecimentos
às Irmãs e educadoras.
Ir. Edna Maria Alves
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

300 anos de Aparecida: “Das águas ao coração dos humildes”
Em sintonia com a igreja
do Brasil, o Colégio Santo
Antônio celebrou o tricentenário de Nossa Senhora
Aparecida, no dia 10/10/17.
Foi uma belíssima festa
brindada com a doce voz
da aluna Júlia (3º Ano Ensino Médio) e com o coro dos
alunos, que, brilhantemente, apresentou-se cantando
Nossa Senhora e o terço.
A imagem da santa foi acolhida respeitosamente pelas mãos da Ir. Maria Eli e
a Bíblia, pelas mãos da aluna Sofia Cardaretti, vestida
como Nossa Senhora Apa-

recida.
Para dar maior toque de
beleza ao ambiente, especialmente preparado para o
precioso momento, 59 rosas
gigantes foram dispostas
adornando o chão, com as
formou-se, pelas mãos dos
participantes, um terço de
flores, oferecido à mãe querida.
Com muita emoção, finalizou-se o evento com uma
chuva de bolas brancas e,
no coração, gravado o recado de Maria nas bodas de
Cana: “Fazei tudo o que Ele
vos disser”.
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Simpósio de Educadores FDZ
Nos dias 12, 13 e 14 de
outubro as Professoras do
Ensino Fundamental 1, do
Colégio Santo Antônio, participaram do II Simpósio de
Professores FDZ, cujo o
tema “O fazer pedagógico
Difranciano”, proporcionou
a reflexão e estudos sobre
a prática dos educadores da
REDIZE.
As professoras apresentaram o Projeto: “Eu acredito
em você: fé uma base para o
amanhã”, que foi vivenciado
durante todo o ano letivo de
2017.
Realizaram uma oficina

de Matemática a partir do
jogo dos nove números e
outra de Língua Portuguesa,
onde demonstraram o Projeto: “CSA – Celeiro de Leitores” e o trabalho com o livro
Chapeuzinhos Coloridos de
Torero e Pimenta.
Baseadas na história “O
jardineiro”, de Santo Aníbal
Maria Di Francia, as professoras finalizaram a apresentação com um reconto
através do teatro da Chapeuzinho dourado.
Foram momentos de muita troca de conhecimentos,
experiências e muita alegria.
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Outubro, mês missionário! Mês do Rosário!
Visitar a Obra Social Madre Palmira Carlucci é sempre um momento de ternura
e alegria! Trabalho lindo das
Irmãs Alzeni e Maria Aparecida, seguindo os passos
do fundador do Instituto das
Filhas do Divino Zelo, Santo Aníbal Maria Di Francia.
Nossa visita do dia 28 de outubro de 2017, foi momento
de missão solidária, encontro e partilha. Organizado
pelo professor de Ensino Religioso, Gustavo Tomaz, este

encontro contou com a presença dos alunos de 6°, 7°
EF e 1º EM, que partilharam
um delicioso lanche e doaram leite e biscoitos para a
Obra Social. Por oportuno,
as Irmãs Alzeni e Maria Aparecida contaram um pouco
da história e dos projetos e
oficinas oferecidos. As crianças atendidas pela Obra Social e os alunos do Colégio
divertiram-se e interagiram
entre si jogando queimada
e participando atentos da

dinâmica oferecida pela professora Cristiane Saar e do
momento de oração dirigido
pelo professor Gustavo Tomaz. Esse dinâmico grupo
de alunos foi acompanhado
também pela Irmã Eliane e
pelas professoras Cristiane Saar e Gisele Ibrahim.
Também prestigiaram esse
tão prazeroso momento os
professores: Carminha, Alcides e a orientadora Rosane
Serpa.
A integração foi perfeita!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Descobrindo Dons
“Comece fazendo o que
é necessário, depois o que
é possível e de repente você
estará fazendo o impossível.” (São Francisco de Assis)
Nasci com o dom de pintar e agradeço a Deus por
fazer o que amo. Mas isso
não me bastou, faltava algo.
O que seria? Descobri ... Dividir esse dom com outras
pessoas.
É muito agradável ao meu
coração dividir o que sei, ensinar a pescar, ajudar a encontrar o caminho, acolher,

proporcionar algo mesmo
que seja simples, por mínima que seja a chance, para
quem sabe, dar bons frutos
no futuro. Muito bom é dividir para ver multiplicar. Eu
acredito nas pessoas, nas
possibilidades, num mundo
melhor.
Há dois anos, iniciei um
trabalho voluntário no Lar
Santo Antônio com as crianças carentes e na APAE
com as crianças especiais
e, a cada dia que passa,
meu coração se enche de

esperança e percebo que o
impossível é questionável,
desde que a pessoa tenha
um coração aberto.
No início, tinha um projeto grande, um coração ansioso para repassar muitas
técnicas, mas na caminhada fui percebendo que teria
que mudar meus planos,
minha rota para passos menores para alcançar o dom
nas crianças. Refleti a frase
de São Francisco de Assis,
“faça poucas coisas, mas as
faça bem”.

17

Semana da Criança
“Amar. É preciso
amar as crianças com
amor puro e santo, em
Deus, com íntima inteligência de caridade,
com caridade afetuosa, paterna, pois este
é o segredo dos segredos a fim de ganhá-las
para Deus e salvá-las”
(Santo Aníbal Maria de
Francia).
Santo Aníbal sempre teve predileção pelas
crianças, um amor que
transbordava e movia todo
seu servir. E vivendo esse
carisma, o Lar Santo Antônio
iniciou, no dia 02/10, a semana da criança, sob a proteção dos Anjos da Guarda,
com oração, muita diversão
e carinho da comunidade de
Alpinópolis.
Durante esses dias as
crianças participaram de
gincana com diversas brincadeiras ao longo da semana, sempre imbuídos de
uma fraterna convivência.
Emociona ver o cuidado das
crianças maiores com os pequenos e com que facilidade
elas são capazes de perdoar
quando alguma outra criança faz algo que desagrade,

basta um simples pedido
de desculpas e um aperto
de mão para tudo ficar bem
e voltarem a brincar. Como
podemos e devemos aprender com elas!
A Providência Divina tocou em muitos corações da
comunidade de Alpinópolis,
as crianças tiveram várias
surpresas ao longo da semana. Já no primeiro dia,
um casal de benfeitores proporcionou uma linda e alegre
festa para as crianças, com
bolo, pizza e brindes. Foi
um momento de descontração, alegria, muitos sorrisos
e tanta espontaneidade que
só as crianças conseguem
e que fazem os adultos se
divertirem. E as surpresas
continuaram com café da

manhã, lanche, contadora de histórias com
marionetes, e até assistiram uma apresentação de teatro sobre a
natureza, realizada por
alguns alunos de uma
escola particular que
vieram para animar
mais ainda esses dias.
A semana terminou
com algodão doce e
pula-pula que foram
trazidos pelo pai de um dos
alunos do Lar, muito sorvete
doado pelos donos da sorveteria da cidade. Além de
presentes que as crianças
ganharam do Lar Santo Antônio para comemorar esse
momento.
Foram dias intensos de
muita atividade, muitas graças e muitos sorrisos.
Nossa oração é para que
Deus derrame abundantes
bênçãos sobre todos aqueles que contribuíram direta
ou indiretamente para tornar
essa semana tão especial,
pois (Cf. Mt 25, 40) Jesus
disse: “sempre que fizer isso
a um desses meus irmãos
mais pequenos, foi a Mim
mesmo que o fizestes”.
Mirella Bacci - Vocacionada
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