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Tua Palavra é Lâmpada para os meus pés e
Luz para o meu Caminho! (Sl 118,105)
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EDITORIAL

Caríssimas Irmãs,
A Palavra de Deus nos
alimenta e guia no caminho, “... é a carta do amor
de Deus dirigida a nós”
(Sören Kierkegaard, 18131855, filósofo).
Estamos iniciando setembro, mês da Bíblia, muito especial não somente a
nós como religiosas consagradas, mas também para
todos os cristãos leigos/as
que bebem dessa mesma
FONTE INESGOTÁVEL, a
Palavra de Deus.
Só para contextualizarmos um pouco sobre o surgimento do mês da Bíblia.
“A Igreja Católica denomina
o mês de setembro como o
‘Mês da Bíblia’. O dia surgiu
nas comemorações do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte (MG),
em 1971, por iniciativa das
Irmãs Paulinas e do Padre
Antônio Gonçalves, entre
outras pessoas. O dia foi
propagado pela editora católica Paulinas até ser reconhecido pela Confederação

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1978. O mês
foi escolhido porque no dia
30 de setembro os católicos
comemoram o dia de São
Jerônimo, considerado o
padroeiro dos estudos bíblicos, por ser um grande estudioso da Palavra de Deus
e responsável pela Vulgata,
a tradução da Bíblia para o
latim”. (Extraído da internet)
Todos os anos, o Mês
da Bíblia traz uma temática para ser estudado e refletido. Neste ano de 2016,
Miqueias é o livro indicado
com o tema “Para que nele
nossos povos tenham vida”
e o lema “Praticar a justiça,
amar a misericórdia e caminhar com Deus” (cf. Mq 6,8).
Não existe nenhuma palavra capaz de expressar a
fundo o verdadeiro valor, e
os benefícios que a Palavra
de Deus implica em nossa
vida. Ela nos sustenta, nos
regenera, nos revigora, ela
é tudo. A sua eficácia está
comprovada em nossas vidas. Sabemos disso olhando
para a vida e o testemunho
do nosso Fundador, Santo
Aníbal Maria, que buscou na
Palavra o remédio para sua
dor diante da humanidade
sofrida e abatida como ovelha sem pastor e também
para tantas outras necessidades. A Palavra de Deus
era sua companheira inseparável, ele soube extrair a
essência, a força e o sentido
para sua vida e para a vida

do Instituto.
O número 49 do nosso
Documento Capitular de
2012 diz: “De igual valor é
o alimento da Palavra que
recebemos diariamente! Podemos afirmar, como os discípulos de Emaús, que nosso coração arde ao ouvi-Lo,
ao reconhecê-Lo na escuta
das Escrituras e no partir
do Pão! Bendito seja nosso
Deus que se revelou na história! Bendita a Palavra que
se fez Carne e nos alimenta.
A Palavra de Deus é fundamento da vida espiritual de
cada Filha do Divino Zelo.
Ela alimenta o nosso encontro pessoal com o Senhor,
nos conduz à compreensão
do divino mandamento do
Rogate, emana luzes para
conhecermos a vontade de
Deus e nos fortalece para
vivermos com coerência a
nossa vocação. Aprendemos com nosso Fundador o
devido valor da Palavra de
Deus, ele que diariamente
nutria-se dos ensinamentos divinos e transformava-os em vida para o mundo!
Sabemos que Padre Aníbal
cultivava uma grande fé na
Sagrada Escritura e a recomendava como um grande
meio de santificação, pois
é a chuva benéfica e suave
que penetra docemente na
terra do coração”.
Também o documento da
Igreja, Verbum Domini, nos
exorta a valorizarmos a Palavra de Deus que nos ilumi-
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na, purifica e converte, e da
qual precisamos ser servidoras! Não podemos deixar de
lado uma prece de gratidão
sempre que recordamos que
o cristianismo é a religião da
Palavra, não de “uma palavra escrita e muda, mas do
Verbo encarnado e vivo”. A
vida religiosa nasce da escuta da Palavra de Deus! O
Rogate é Palavra de Deus
que se encarna no dia a dia
de nossa missão; é Dom
confiado a nós e que necessita perpetuar-se na história.

Ela é nossa verdadeira norma de vida”! (DC 2012, n.
50)
Irmãs, temos uma riqueza imensa em nossas mãos:
a Palavra de Deus. Sejamos amantes e praticantes
da Palavra, e não apenas
ouvintes, enganando-nos a
nós mesmas, assim sendo
seremos bem-aventuradas.
(Tg 1,22-25).
Às vezes, escutamos
a Palavra de Deus pelos
acontecimentos diários, pela
prática da meditação e da

leitura orante e a achamos
bonita, verdadeira, mas precisamos transformá-la em
princípio para a nossa vida!
A nossa vida, o nosso valor mede-se pelo amor que
temos à sua Palavra. Que
neste mês de setembro e
por toda a nossa vida, busquemos como prioridade,
ler, meditar e rezar a Palavra de Deus, e com ajuda do
Espírito Santo e de Maria a
discípula fiel ela penetre os
nossos corações e nos renove por completo.
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LECTIO DIVINA

Papa Francisco
MENSAGEM DO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO
01 de Setembro de 2016

Usemos de misericórdia para com a nossa casa comum
Em união com os irmãos
e irmãs ortodoxos e com a
adesão de outras Igrejas
e Comunidades cristãs, a
Igreja Católica celebra hoje
o «Dia Mundial de Oração
pelo Cuidado da Criação».
A ocorrência tem como objetivo oferecer «a cada fiel e
às comunidades a preciosa
oportunidade para renovar a
adesão pessoal à sua vocação de guardiões da criação,
elevando a Deus o agradecimento pela obra maravilhosa que Ele confiou ao nosso
cuidado, invocando a sua
ajuda para a proteção da
criação e a sua misericórdia
pelos pecados cometidos
contra o mundo em que vivemos».[1]
É muito encorajador que
a preocupação com o futuro
do nosso planeta seja partilhada pelas Igrejas e comunidades cristãs em conjunto
com outras religiões. De facto, nos últimos anos, foram
empreendidas muitas iniciativas por autoridades religiosas e organizações para
sensibilizar mais a opinião
pública sobre os perigos da
exploração irresponsável do
planeta. Quero aqui mencionar o Patriarca Bartolomeu
e o seu antecessor Dimi-

trios, que durante muitos
anos não cessaram de se
pronunciar contra o pecado
de causar danos à criação,
chamando a atenção para a
crise moral e espiritual que
está na base dos problemas
ambientais e da degradação. Em resposta à crescente solicitude pela integridade
da criação, a III Assembleia
Ecuménica Europeia (Sibiu,
2007) propunha que se celebrasse um «Tempo em prol
da Criação» com a duração
de cinco semanas entre o
dia 1 de setembro (memória
ortodoxa da criação divina)
e 4 de outubro (memória de
Francisco de Assis, na Igreja
Católica e noutras tradições
ocidentais). A partir de então aquela iniciativa, com o
apoio do Conselho Mundial
das Igrejas, inspirou muitas atividades ecuménicas

em várias partes do mundo.
Deve ser também motivo de
alegria o facto de em todo o
mundo iniciativas semelhantes, que promovem a justiça
ambiental, a solicitude pelos
pobres e o serviço responsável à sociedade, terem feito encontrar pessoas, sobretudo jovens, de diferentes
contextos religiosos. Cristão
ou não, pessoas de fé e de
boa vontade, devemos estar
unidos manifestando misericórdia para com a nossa
casa comum – a terra – e valorizar plenamente o mundo
em que vivemos como lugar
de partilha e comunhão.
1. A terra clama...
Com esta Mensagem, renovo o diálogo com «cada
pessoa que habita neste
planeta» sobre os sofrimentos que afligem os pobres e
a devastação do meio ambiente. Deus deu-nos de presente um exuberante jardim,
mas estamos a transformá-lo numa poluída vastidão
de «ruínas, desertos e lixo».
[2] Não podemos render-nos
ou ficar indiferentes perante
a perda da biodiversidade
e a destruição dos ecossistemas, muitas vezes provocadas pelos nossos comportamentos irresponsáveis e
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egoístas. «Por nossa causa,
milhares de espécies já não
darão glória a Deus com a
sua existência, nem poderão
comunicar-nos a sua própria
mensagem. Não temos direito de o fazer».[3]
O planeta continua a
aquecer, em parte devido à
atividade humana: o ano de
2015 foi o ano mais quente
de que há registo e, provavelmente, o ano de 2016
sê-lo-á ainda mais. Isto provoca secura, inundações,
incêndios e acontecimentos
meteorológicos
extremos
cada vez mais graves. As
mudanças climáticas contribuem também para a dolorosa crise dos migrantes forçados. Os pobres do mundo,
embora sejam os menos
responsáveis pelas mudanças climáticas, são os mais
vulneráveis e já sofrem os
seus efeitos.
Como salienta a ecologia
integral, os seres humanos
estão profundamente ligados entre si e à criação na
sua totalidade. Quando maltratamos a natureza, maltratamos também os seres
humanos. Ao mesmo tempo, cada criatura tem o seu
próprio valor intrínseco que
deve ser respeitado. Escutemos «tanto o clamor da
terra como o clamor dos pobres»[4] e procuremos atentamente ver como se pode
garantir uma resposta adequada e célere.
2. ...porque pecamos
Deus deu-nos a terra
para a cultivar e guardar (cf.
Gn 2, 15) com respeito e
equilíbrio. Cultivá-la «dema-

siado» – isto é, explorando-a
de maneira míope e egoísta
– e guardá-la pouco, é pecado.
Com coragem, o amado
Patriarca Ecuménico Bartolomeu tem, repetida e profeticamente, posto em evidência os nossos pecados
contra a criação: «Quando
os seres humanos destroem
a biodiversidade na criação
de Deus; quando os seres
humanos comprometem a
integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra
das suas florestas naturais
ou destruindo as suas zonas
húmidas; quando os seres
humanos contaminam as
águas, o solo, o ar... tudo
isso é pecado». Porque «um
crime contra a natureza é um
crime contra nós mesmos e
um pecado contra Deus».[5]
Em face do que está a
acontecer à nossa casa,
possa o Jubileu da Misericórdia chamar os fiéis cristãos
«a uma profunda conversão
interior»,[6] sustentada de
modo particular pelo sacramento da Penitência. Neste
Ano Jubilar, aprendamos a
procurar a misericórdia de
Deus para os pecados contra a criação que até agora
não soubemos reconhecer
nem confessar; e comprometamo-nos a dar passos
concretos no caminho da
conversão ecológica, que
exige uma clara tomada de
consciência da responsabilidade que temos para connosco, o próximo, a criação
e o Criador.[7]
3. Exame de consciên-

cia e arrependimento
O primeiro passo neste
caminho é sempre um exame de consciência, que «implica gratidão e gratuidade,
ou seja, um reconhecimento
do mundo como dom recebido do amor do Pai, que
consequentemente provoca
disposições gratuitas de renúncia e gestos generosos
(…). Implica ainda a consciência amorosa de não estar
separado das outras criaturas, mas de formar com os
outros seres do universo
uma estupenda comunhão
universal. O crente contempla o mundo, não como alguém que está fora dele,
mas dentro, reconhecendo
os laços com que o Pai nos
uniu a todos os seres».[8]
A este Pai, cheio de misericórdia e bondade, que
aguarda o regresso de cada
um dos seus filhos, podemos dirigir-nos reconhecendo os nossos pecados para
com a criação, os pobres e
as gerações futuras. «Todos
nós, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos», somos chamados
a reconhecer «a nossa contribuição – pequena ou grande – para a desfiguração e
destruição do ambiente».[9]
Este é o primeiro passo no
caminho da conversão.
Em 2000, também ele
um Ano Jubilar, o meu predecessor São João Paulo II
convidou os católicos a arrepender-se da intolerância
religiosa passada e presente, bem como das injustiças
cometidas contra os judeus,
as mulheres, os povos in-
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dígenas, os imigrantes, os
pobres e os nascituros. Neste Jubileu Extraordinário da
Misericórdia, convido cada
um a fazer algo parecido.
Como indivíduos, acostumados a estilos de vida induzidos quer por uma cultura
equivocada do bem-estar
quer por um «desejo desordenado de consumir mais
do que realmente se tem
necessidade»,[10] e como
participantes dum sistema
que «impôs a lógica do lucro
a todo o custo, sem pensar
na exclusão social nem na
destruição da natureza»,[11]
arrependamo-nos do mal
que estamos a fazer à nossa
casa comum.
Depois dum sério exame
de consciência e habitados
por tal arrependimento, podemos confessar os nossos
pecados contra o Criador,
contra a criação, contra os
nossos irmãos e irmãs. «O
Catecismo da Igreja Católica
apresenta-nos o confessionário como um lugar onde a
verdade nos torna livres para
um encontro».[12] Sabemos
que «Deus é maior do que o
nosso pecado»,[13] do que
todos os pecados, incluindo
os pecados contra a criação. Confessamo-los, porque estamos arrependidos e
queremos mudar. E a graça
misericordiosa de Deus, que
recebemos no sacramento,
ajudar-nos-á a fazê-lo.
4. Mudar de rumo
O exame de consciência, o arrependimento e a
confissão ao Pai, rico em
misericórdia, levam-nos a
um propósito firme de mu-

dar de vida. Isto deve traduzir-se em atitudes e comportamento concretos mais
respeitadores da criação,
como, por exemplo, fazer
uma utilização judiciosa
do plástico e do papel, não
desperdiçar água, comida
e eletricidade, diferenciar o
lixo, tratar com desvelo os
outros seres vivos, usar os
transportes públicos e partilhar o mesmo veículo com
várias pessoas, etc.[14] Não
devemos pensar que estes
esforços sejam demasiado
pequenos para melhorar o
mundo. Tais ações «provocam, no seio desta terra, um
bem que sempre tende a
difundir-se, por vezes invisivelmente»,[15] e incentivam
«um estilo de vida profético
e contemplativo, capaz de
gerar profunda alegria sem
estar obcecado pelo consumo».[16]
De igual modo, o propósito de mudar de vida deve
permear a maneira como
estamos a contribuir para a
construção da cultura e da
sociedade a que pertencemos: de facto, «o cuidado da
natureza faz parte dum estilo de vida que implica capacidade de viver juntos e de
comunhão».[17] A economia
e a política, a sociedade e a
cultura não podem ser dominadas por uma mentalidade de curto prazo nem pela
busca de imediato benefício
financeiro ou eleitoral. Pelo
contrário, aquelas devem
ser urgentemente reorientadas para o bem comum, que
inclui a sustentabilidade e o
cuidado da criação.

Um caso concreto é o
da «dívida ecológica» entre
o Norte e o Sul do mundo.
[18] A sua restituição exigiria
cuidar do meio ambiente dos
países mais pobres, fornecendo-lhes recursos financeiros e assistência técnica
que os ajudem a gerir as
consequências das mudanças climáticas e promover o
desenvolvimento sustentável.
A proteção da casa comum requer um consenso
político crescente. Neste
sentido, é motivo de satisfação o facto de que, em setembro de 2015, as nações
da terra adotaram os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e, em dezembro de 2015, aprovaram o
Acordo de Paris sobre as
mudanças climáticas, que
se propõe o difícil mas fundamental objetivo de conter
a subida da temperatura
global. Agora, os governos
têm o dever de respeitar os
compromissos que assumiram, enquanto as empresas
devem responsavelmente
cumprir a sua parte, e cabe
aos cidadãos exigir que
isto aconteça e também se
aponte para objetivos cada
vez mais ambiciosos.
Assim, mudar de rumo
consiste em «respeitar escrupulosamente o mandamento primordial de preservar a criação de todo o
mal, tanto para o nosso bem
como para o bem de outros
seres humanos».[19] Há
uma pergunta que nos pode
ajudar a não perder de vista este objetivo: «Que tipo
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de mundo queremos deixar
a quem vai suceder-nos, às
crianças que estão a crescer?»[20]
5. Uma nova obra de misericórdia
«Nada une mais a Deus
do que um ato de misericórdia (…), quer se trate da misericórdia com que o Senhor
nos perdoa os nossos pecados, quer se trate da graça
que nos dá para praticarmos
as obras de misericórdia em
seu nome».[21]
Parafraseando São Tiago, «a misericórdia sem
as obras está morta em si
mesma. (...) Devido às mudanças no nosso mundo
globalizado, algumas pobrezas materiais e espirituais
têm-se multiplicado: demos
pois espaço à criatividade
da caridade para identificar
novas modalidades operativas. Desta forma, o caminho
da misericórdia tornar-se-á
sempre mais concreto».[22]
A vida cristã inclui a prática das tradicionais obras de
misericórdia corporais e espirituais.[23] «Estamos habituados a pensar nas obras
de misericórdia uma a uma
e enquanto ligadas a uma
obra: hospitais para os do[1] Francisco, Carta para a instituição do «Dia
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação» (6
de agosto de 2015).
[2] Idem, Carta enc. Laudato si’, 3; 161.
[3] Ibid., 33.
[4] Ibid., 49.
[5] Discurso em Santa Bárbara, Califórnia (8 de
Novembro de 1997).
[6] Francisco, Carta enc. Laudato si’, 217.
[7] Cf. ibid., 10; 229.
[8] Ibid., 220.
[9] Bartolomeu I, Mensagem para o Dia de Oração pela Salvaguarda da Criação (1 de setembro de 2012).
[10] Francisco, Carta enc. Laudato si’, 123.
[11] Idem, Discurso, II Encontro Mundial dos
Movimentos Populares, Santa Cruz de la Sierra
(Bolívia), 9 de julho de 2015.

entes, sopa dos pobres para
os famintos, abrigos para os
que vivem pela estrada, escolas para quem precisa de
instrução, o confessionário
e a direção espiritual para
quem necessita de conselho
e perdão… Mas, se as olharmos em conjunto, a mensagem que daí resulta é que a
misericórdia tem por objeto
a própria vida humana na
sua totalidade».[24]
Obviamente, a «vida humana na sua totalidade»
inclui o cuidado da casa comum. Por isso, tomo a liberdade de propor um complemento aos dois elencos de
sete obras de misericórdia,
acrescentando a cada um o
cuidado da casa comum.
Como obra de misericórdia espiritual, o cuidado da casa comum requer
«a grata contemplação do
mundo»,[25] que «nos permite descobrir qualquer ensinamento que Deus nos
quer transmitir através de
cada coisa».[26]Como obra
de misericórdia corporal, o
cuidado da casa comum requer aqueles «simples gestos quotidianos, pelos quais
quebramos a lógica da violência, da exploração, do
[12] Idem, Terceira Meditação, Exercícios Espirituais por ocasião do Jubileu dos Sacerdotes,
Basílica de São Paulo Extra-Muros, 2 de junho
de 2016.
[13] Idem, Audiência, 30 de março de 2016.
[14] Cf. Idem, Carta enc. Laudato si’, 211.
[15] Ibid., 212.
[16] Ibid., 222.
[17] Ibid., 228.
[18] Cf. ibid., 51-52.
[19] Bartolomeu I, Mensagem para o Dia de Oração pela Salvaguarda da Criação (1 de setembro de 1997).
[20] Francisco, Carta enc. Laudato si’, 160.
[21] Idem, Primeira Meditação, Exercícios Espirituais por ocasião do Jubileu dos Sacerdotes,
Basílica de São João de Latrão, 2/06/2016.
[22]Idem, Audiência, 30 de junho de 2016.

egoísmo» e se manifesta o
amor «em todas as ações
que procuram construir um
mundo melhor».[27]
6. Para concluir, rezemos
Apesar dos nossos pecados e os desafios tremendos
que temos pela frente, nunca percamos a esperança:
«O Criador não nos abandona, nunca recua no seu
projeto de amor, nem Se
arrepende de nos ter criado
(…), porque Se uniu definitivamente à nossa terra e o
seu amor sempre nos leva a
encontrar novos caminhos».
[28] No dia 1 de setembro
em particular, e depois no
resto do ano, rezemos:
«Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta
terra que valem tanto aos
vossos olhos (…). Ó Deus
de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como
instrumentos do vosso carinho por todos os seres
desta terra».[29] Ó Deus de
misericórdia, concedei-nos
a graça de receber o vosso
perdão e transmitir a vossa
misericórdia em toda a nossa casa comum. Louvado
sejais. Amém.
Francisco
[23] As corporais são: dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus,
acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. As
espirituais são: aconselhar os indecisos, ensinar
os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com
paciência as pessoas molestas, rezar a Deus
pelos vivos e defuntos.
[24] Francisco, Terceira Meditação, Exercícios
Espirituais por ocasião do Jubileu dos Sacerdotes, Basílica de São Paulo Extra-Muros, 2 de
junho de 2016.
[25] Idem, Carta enc. Laudato si’, 214.
[26] Ibid., 85.
[27] Ibid., 230; 231.
[28] Ibid., 13; 245.
[29] Ibid., 246.
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s / MG

oli
Alpinóp

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Missões Populares
Com as Santas Missões Populares, realizadas no mês de setembro, na Paróquia São Sebastião de Alpinópolis/MG, foram arrecadados alimentos que foram doados para o Lar Santo Antônio.
Agradeçamos a Deus e a todas as pessoas de boa vontade que fizeram suas doações.
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RJ
neiro /
a
J
e
d
Rio

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
07 de Setembro
O desfile de sete de setembro deste ano
teve um destaque especial: Celebrar 50 anos
de presença e missão das Irmãs nesse bairro. Ninguém melhor do que Ir. Evangelina para
receber essa homenagem em nome de cada
Filha do Divino Zelo que por aqui passou deixando sua marca, sua contribuição. Parabéns!
E que a marca do carisma do Rogate e o zelo
pela educação se perpetue com frutos de profissionalismo e transformação na nossa sociedade!
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J
eiro / R

Jan
Rio de

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Retorno de Irmã Inez Rosso
No dia 16/09, a Província
Nossa Senhora do Rogate, recebeu com muita alegria, Irmã Inez Rosso, que
retornou de sua missão em
Roma, onde servia como
Conselheira Geral do Instituto no setor das Missões.
Irmã Inez partiu para Roma
no ano de 2010, permanecendo na Cúria Geral até o
encerramento de seus trabalhos.
Agradecemos a Deus
pelo retorno de nossa coir-

mã, e agradecemos a ela
por esse período de serviço ao Instituto, onde mesmo distante de sua pátria,
doou-se com tanto carinho
e generosidade pela causa de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Rogamos que o Bom
Deus continue abençoando-a nessa nova etapa de sua
caminhada. O almoço na
comunidade Nossa Senhora
do Rogate foi festivo e com
muitos motivos de ação de
graças.
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Encontro Nacional de Assessores da PJ
Nos dias, 01 a 04/09, Irmã Gislene teve a
oportunidade de participar do Encontro Nacional de Assessores da Pastoral da Juventude,
em Brasília/DF. O encontro acontece a cada
dois anos e se destina aos que assessoram
as juventudes que compõe a pastoral. Irmã
Gislene atua na assessoria do Regional Leste 1, Estado do Rio de Janeiro, e acompanha
suas Dioceses.

Foram dias intensos de diálogo, estudo,
partilha e construção acerca do serviço prestado aos jovens. Como fruto do encontro,
espera-se que os assessores e assessoras
estejam abertos a uma formação continuada,
para poderem exercer evangelicamente sua
missão, em unidade com a Igreja a qual pertencem e que representam junto às juventudes.

Encontro Regional da Pastoral da Juventude
Nos dias 03 e 04/09,
Irmã Gislene participou da
reunião da Coordenação
Regional da Pastoral da Juventude. A reunião acontece
a cada dois meses, em diferentes Dioceses do Estado
do Rio de Janeiro. A reunião
de setembro aconteceu na
Diocese de Caxias com a

participação de oito das dez
Dioceses do Regional. A
pauta da foi bastante extensa, mas tratou de assuntos
de fundamental importância para nossas juventudes
pejoteiras: a Romaria Estadual de Jovens de 2018, a
Assembleia Nacional da PJ
em 2017, as atividades re-

ferentes as comemorações
dos 300 anos da aparição
de Nossa Senhora Aparecida, e muitos outros assuntos
pertinentes à vida pastoral
de nossos jovens. Deus seja
louvado por esse tempo de
avaliação e planejamento da
caminhada na construção
do Reino!
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Envio de Irmã Juçara
No dia 02/09, a comunidade Nossa Senhora do
Rogate, juntamente com
alguns leigos e leigas da
paróquia, celebraram a eucaristia, presidida por padre
Rafael Lima, onde Irmã Juçara recebeu a bênção de
envio para sua nova missão.
Foi um momento valioso, em
que nossa Irmã foi acolhida
pela comunidade eclesial e

enviada para Angola, onde
continuará testemunhando
o Rogate em meio a messe
sofrida e necessitada dos
bons operários. Certamente
em sua missão será muito
enriquecida pela sabedoria
e testemunho das pessoas com as quais conviverá,
ampliando sempre mais sua
experiência com o Senhor
da Messe. No domingo, dia

04/09, após a bênção e envio, também celebrados na
santa missa dominical da
Paróquia Nossa Senhora
do Sagrado Coração, a comunidade compartilhou um
delicioso almoço. A tarde
Madre Maria e Irmã Vitória
foram com Irmã Juçara até
o aeroporto, de onde partiu
para sua nova missão. Deus
seja louvado por seu SIM.
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Envio de Irmã Nelsa
No dia 08/09, na comunidade religiosa das Irmãs
Carmelitas, a comunidade
Nossa Senhora do Rogate, juntamente com alguns
leigos e leigas da paróquia,
participaram da santa missa
presidida por Padre Valentim Meneses, onde Irmã Nelsa Cechinel recebeu a bênção de envio para sua nova
missão em Roma. Padre
Valentim ungiu e abençoou

a Irmã, que em seguida recebeu das mãos de Madre
Maria Marques o terço missionário. Irmã Nelsa, no último Capítulo Geral das FDZ,
foi destinada ao serviço de
Conselheira Geral do Instituto, com a incumbência de
dedicar-se ao setor das vocações. Com alegria a Província acolheu a nomeação
da Irmã e com ela se compromete nessa missão, por

meio de orações e fraterna
amizade. No aniversário de
Maria Santíssima, suplicamos em especial suas bênçãos para a vida de nossa
Irmã.
Ainda pela manhã, Madre Maria e as Irmãs Vitória,
Simoni e Gislene, levaram
Irmã Nelsa ao aeroporto, de
onde partiu para sua nova
missão. Deus seja louvado
por seu Sim.
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Visita dos Coirmãos Rogacionistas
No dia 07/09, a comunidade Nossa Senhora do Rogate, recebeu a alegre visita de três
coirmãos rogacionistas: Pe. Danny Montaña,
Pe. Carlos Guzman e Pe. Orville R. Cajigal.
Os três vieram das Filipinas ao Brasil para um
compromisso junto a Congregação dos Rogacionistas e aproveitaram o tempo para um
passeio na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Foi uma visita rápida, mas muito agradável. Conversaram com cada Irmã, visitaram
a casa, fizeram fotos e com muito carinho visitaram nossas coirmãs doentes, dando-lhes
uma bênção especial.
Logo em seguida partiram e continuaram
sua visita à cidade. Foi uma alegria recebe-los!
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Viva Maria Menina!
Deus seja
Eternamente
Louvado
pelo Nascimento
de Nossa Senhora!

ga/BA

Maetin

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Visita às Famílias

Semana Missionária

No dia 20 de setembro, as Irmãs Glória e
Edna visitaram a família de Zurli, em Maetinga.
As visitas são tempo de encontro com o próprio Cristo! Sempre saímos enriquecidas desses momentos.

Com grande fervor e zelo, nos dias 4 a 11
de setembro, a Paróquia São Sebastião, em
Alpinópolis/MG, realizou a Semana Missionária
das Santas Missões Populares convidando Ir.
Edna para participar.
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Visita à Comunidade

Comunidade Santa Luzia

No dia 24 de setembro, Irmã Edna, Pe. Wilson e a vocacionada Gabrielle, visitam a Comunidade Mocambo de Maetinga, celebrando com
eles a Primeira Eucaristia de algumas crianças.

No dia 30 de Setembro, as Irmãs Geralda
e Edna, a vocacionada Gabrielly e Pe. Wilson,
celebram pela primeira vez na Capela Santa
Luzia, na Comunidade Terêncio, em Maetinga.

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Brincadeiras Antigas
Os alunos do Jardim 3 (A
e B) experimentaram durante o mês de setembro brincadeiras bem diferentes das
que estão acostumados no
dia a dia. Graças a parceria
entre escola e família, eles
construíram diferentes brinquedos e se divertiram muito
com a atividade.
O projeto do segundo semestre abordado na Educação Infantil tem como tema:

Esporte e saúde um bem
para todos. Segundo a coordenadora Aline Freitas, está
sendo muito importante para
as crianças essa etapa voltada para as brincadeiras, pois
eles conhecem um pouco de
como foi a infância de seus
pais. Ela diz que interagir
com esses brinquedos para
a maioria deles tem sido
uma novidade. “Em sala de
aula as crianças confeccio-

naram: cai não cai, bilboquê,
jogo da velha e dominó. E de
tarefa, com a participação
dos pais, os pequenos construíram a pipa e o telefone
sem fio. Por isso ressaltamos a importância de escola
e família trabalharem juntas.
Pois, é com esta parceria
que as crianças percebem o
quanto são amadas e como
todos se dedicam para educá-las”, ressalta.
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Colheita Farta
A turma do 1º ano realizou mais uma colheita
de verduras na horta do Colégio Cristo Rei. A
atividade desenvolvida dentro do Projeto Horta
é realizada ao longo do ano e envolve uma série
de ensinamentos sobre alimentação e cuidados
com o meio ambiente. Nesta etapa as crianças
colheram alface e levaram para consumir em
casa com suas famílias.

Cultura Oriental
A turma do 5° ano subiu ao palco e encenou diferentes histórias da Cultura Oriental.
O projeto abordado pelo professor Jairto Vitto
teve inspiração em um livro de histórias chinesas. Os estudantes se dividiram em quatro
grupos e cada um deles encenou um enredo
da obra.
Segundo o professor foram realizados muitos ensaios e diversos aprendizados. O resul-

tado foi um trabalho rico em conhecimento.
"Os alunos adoraram desde a elaboração do
roteiro, divisão de personagens até a caracterização.
Algumas crianças nem dormiram antecedendo o dia da apresentação, pois estavam
nervosos, foi um show de espetáculo. Eles
aprendem se divertindo e saem cheios de novas experiências", destacou o professor.
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Desfile Cívico
Os alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, juntamente com a Fanfarra do Colégio Cristo Rei,
arrasaram no Desfile Cívico de 7 de setembro, no centro de Içara.
Nossos alunos abrilhantaram ainda mais o dia de homenagem à Pátria.
Parabéns a todos que juntos levaram uma mensagem de união, paz, incentivo ao esporte e
respeito ao meio ambiente.
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Felinos do Aguaí
Na quinta-feira, 29 de setembro, os alunos do 4º ano
receberam a visita da Bióloga Micheli Ribeiro Luiz.
Os estudantes, juntamente com a professora Edlaine
Goulart, conheceram o projeto “Felinos do Aguaí”. A palestra complementa as atividades estudadas em sala
de aula nas disciplinas de
ciências e geografia. O pro-

jeto ambiental é dedicado à
conservação dos felinos silvestres que estão entre as
espécies mais ameaçadas
do mundo, afetados principalmente pela perda do seu
habitat.
O trabalho é realizado na
Reserva Biológica Estadual
do Aguaí, em Siderópolis,
sendo uma das dez Unidades de Conservação esta-

duais de Santa Catarina.
Os estudantes ficaram
encantados, aprenderam sobre a hidrografia, espécies
em extinção, fauna e flora.
E para ajudar a conscientização da preservação dos
animais, os alunos receberam um folder contendo imagens, informações e localização da Reserva.

Mês da Bíblia
O mês de setembro, é conhecido pelos cristãos, como o mês da bíblia. No dia 30 de setembro, celebramos a festa de São Jerônimo,
grande tradutor da bíblia que, preocupado com
sua divulgação e acessibilidade ao povo mais
simples, traduziu a Palavra de Deus do hebrai-

co e grego, para o latim, o que muito facilitou à
Igreja na propagação da Palavra Divina.
Os alunos do Ensino Fundamental 2 celebraram essa data tão importante, no auditório
do Colégio Cristo Rei, na quinta-feira, dia 29.
Foi um momento de reflexão e muita fé!
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História do Colégio Cristo Rei
Os alunos dos 2os anos
(A e B), tiveram uma aula
muito especial na disciplina
de Informática Educacional, na segunda-feira, 5. A
professora Bruna Zanatta
Dal Toé fez uma apresentação aos estudantes com
fotos antigas desde a vinda
das irmãs Filhas do Divino
Zelo ao Brasil, no ano de
1951, no Rio de Janeiro. As
crianças ficaram surpresas
ao verem as fotos.
As imagens mostravam a
atuação das irmãs no bairro Mineração-Içara/SC, atual

bairro Aurora, onde atendiam as crianças da Educação Infantil (1959).
Eles também puderem
conhecer em fotos como foi
a fundação do CCR, em 8

de dezembro de 1962, em
Içara.
As professoras, Iana
Brígido e Gislaine Costa, acompanharam toda
a atividade e as crianças
ficaram encantadas ao conhecer a casa das irmãs
do Colégio Cristo Rei. Visitaram todos os cômodos
com a orientação da irmã
Rosilene Casagrande que
alegrou a todos com suas
histórias.
Para eles foi uma aula
divertida cheia de grandes
descobertas!
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Jardim 1 e 2 e às Paralimpíadas
As turmas do Jardim 1 e 2 experimentaram sensações diferentes nas
aulas realizadas com o tema Paralimpíadas. As atividades integram o projeto
do semestre desenvolvido na Educação
Infantil: "Esporte e Saúde, um bem para
todos".
Entre as brincadeiras, eles escutaram histórias, fizeram trabalhos com os
olhos vendados e ao invés de utilizar os
dedos, pintaram com os pés e com o
auxílio de pincéis. Na aula de Educação Física a professora Adriana Pigatto
motivou os pequenos a jogarem vôlei
sentados.
Conforme o relato das professoras,
Lenara Gislon e Aline Martins, as crianças adoraram vivenciar as experiências
e entenderam que todos tem suas necessidades e diferenças.
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Nutricionista Visita as Turmas do Jardim 3
Na sexta-feira, 16, as crianças do Jardim 3 (A e B) receberam a visita da nutricionista Juliana
Dal Ponte. Ela apresentou aos pequenos a pirâmide alimentar e alertou sobre os produtos industrializados, para que sejam consumidos com moderação. Ela falou ainda sobre os benefícios e
malefícios de diversos alimentos e de presente ofereceu uma deliciosa maçã para cada estudante.
Hábitos saudáveis se constroem desde cedo e é nossa missão como pais e escola oferecer
essa estrutura às nossas crianças!

Palestra
Os alunos do 4º ano
estavam ansiosos com
a visita da policial militar,
Camila Vieira, na sexta-feira, 16. A palestra
realizada para a turma
no auditório do Colégio
Cristo Rei foi cheia de
ensinamentos e mensagens por um trânsito
mais consciente.
Ela comentou sobre
leis de trânsito para pedes-

tres e motoristas, a importância do uso do cinto de se-

gurança e apresentou
um vídeo sobre os riscos da direção errada.
Ela ainda entregou
aos alunos um bloquinho para multar papais
e mamães que não
respeitarem as leis ao
volante.
Em seguida todos
se reuniram na sala de
aula para uma deliciosa confraternização.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Semana do Idoso
A semana do idoso aconteceu de 22 de setembro a 01 de outubro. Foi para todos nós
um tempo de muita alegria. Algumas escolas
marcaram sua presença, trazendo seus alunos para partilharem a beleza de suas vidas
com a riqueza da história de cada idoso. Re-

alizaram apresentações e em gestos de solidariedade fizeram suas doações. A equipe de
benfeitores também colaborou com os idosos,
preparando um delicioso lanche. Agradecemos as escolas que se organizaram para colaborar conosco na missão.
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Visita dos Jovens
No dia 24 de setembro, recebemos a visita dos jovens
da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida. Foi um encontro
muito gratificante. A presença dos jovens sempre nos
trazem novidades. Através
do diálogo com os idosos,
transmitiram-lhes esperança, amor, carinho e solidariedade. Percebemos que os
jovens ficaram encantados

com as experiências dos idosos. Durante a visita, tiveram
a oportunidade de participar

da Santa Missa. Acredito
que a relação que os jovens
têm com os idosos e com as
Irmãs contribui efetivamente em suas vidas. Para nós
FDZ é uma alegria poder ser
presença na vida das juventudes e com elas prosseguir
na construção do Reino. Pedimos a intercessão de Santo Aníbal Maria para continuarmos com a missão.
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Visitas
Aqui no Abrigo sempre
estamos recebendo visitas!
No dia 03 de setembro, foi
a vez dos adolescentes da
catequese, juntamente com
a sua catequista, a senhora Aparecida, da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida.

Nossos meninos e meninas
fizeram uma apresentação
sobre a importância das pessoas idosas e como gesto de
solidariedade contribuíram
com algumas doações. A catequista, em sua partilha, expressou que é de fundamen-

tal importância a presença
dos catequizandos junto aos
idosos, para que experimentem concretamente o que
aprendem na catequese.
Agradecemos a Deus por estas visitas, pois sempre nos
transmitem muitas alegrias.

Três Ri
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Festa da Primavera
23/09/2016
Chegou a primavera e para recebê-la
com as boas vindas a criançada se divertiu na festa que foi realizada na Obra
Social Madre Palmira Carlucci.
De acordo com a programação muita coisa boa aconteceu para crianças e
adultos: Jogos, barraca de pastel e de
doces. Sorteio de prêmios e desfile das
meninas para a eleição da rainha da primavera. Foi muito divertido!
Agradecemos a todos (as) as pessoas que colaboraram para abrilhantar nossa festinha que foi um sucesso.
Deus abençoe a cada um(a) em particular pela generosidade e pela participação.

Oficina de Designer de Sobrancelha
A Sra. Soraia Assumpção, sendo empresária de um salão de beleza, coloca seu tempo e seus
dons a disposição para ensinar jovens e adolescentes da comunidade a se profissionalizarem em
designer de sobrancelhas. A proposta foi bem acolhida pela clientela e após poucas aulas já estão
apresentando resultados nesta aprendizagem.
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Oficina de Instrumentos Musicais
Atendendo a um público de diversas faixas etárias, a Obra Social Madre Palmira Carlucci oferece à comunidade Projetos e Oficinas. Dentre outros iniciamos a oficina de instrumentos musicais,
ministrado pelo novo voluntário, Sr. Antonio Tomé.

Encontro com Grupo da União de Oração pelas Vocações
Cidade ALegria - Resende/RJ
Quanta alegria em poder
partilhar a vida e o Carisma do
Rogate.
Mais uma vez o Senhor nos
acompanhou nesta missão tão
bonita e necessária para levar
adiante a urgência da necessidade de rezar e trabalhar pelas vocações na Igreja. Fomos
bem acolhidas mais uma vez

para partilharmos a vida e o
CARISMA DO ROGATE e nos
sentimos bem acolhidas na
Paróquia Sagrada Família em
Resende-RJ.
Também as comunidades
eclesiais que visitamos e seus
grupos aí presentes, os grupos
de catequese e de Jovens nos
acolheram com tanto zelo.
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