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EDITORIAL

“Tua Palavra é lâmpada
para os meus pés, e luz
para o meu caminho”.
(Salmo 119,105)
Caríssimas Irmãs,
Chegou o mês de setembro que nos lembra a importância da Palavra de Deus
em nossa vida. E nada melhor que iniciar rezando com
o salmista: “Tua Palavra é
lâmpada para os meus pés
e luz para o meu caminho! ”
(Sl 119,105).
O Documento de Aparecida, afirma que a Sagrada
Escritura é um dos lugares
de encontro com Jesus Cristo. “O encontro com Cristo,
graças à ação do Espírito
Santo, realiza-se na fé recebida e vivida na Igreja” (n.
246). “Encontramos Jesus
na Sagrada Escritura, lida
na Igreja. A Sagrada Escritura, Palavra de Deus escrita
por inspiração do Espírito
Santo, é, com a Tradição,
fonte de vida para a Igreja e
alma de sua ação evangelizadora” (n. 247).
Somos convidadas a
crescer na escuta da Pala-

vra de Deus. Por isso rezar,
refletir, meditar a Palavra é
fundamental para aumentar
o nosso conhecimento de
Deus e da pessoa de Jesus
Cristo. Aliás, não existe outro caminho melhor do que a
Sagrada Escritura e o segredo para se ter uma vida plena, iluminada e consistente
é deixar que Cristo age em
nós através de sua Palavra.
O mês da Bíblia nos apresenta inúmeras oportunidades para aprofundarmos na
leitura, meditação e estudo
da Palavra de Deus. São
Paulo em sua Carta aos Hebreus diz que “a Palavra de
Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada
de dois gumes, e atinge até
a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e
discerne os pensamentos e
intenções do coração” (Hb
4,12). O Papa Francisco nos
incentiva dizendo que, “É
preciso acolher, ler e estudar
a Bíblia todos os dias! Levemos no bolso e nos aplicativos um exemplar do Evangelho para ler durante o dia
onde quer que estejamos”.
De fato, se todos os dias
nas nossas meditações diárias, retiros, oração pessoal
e comunitária, leitura orante,
rezássemos e colocássemos em prática a Palavra
de Deus, nós seríamos pessoas novas, transformadas,
convertidas. A Palavra de
Deus é fonte que alimenta a
nossa fé, nossa comunhão e

compromisso com o Reino
de Deus. Pela nossa experiência com o povo de Deus,
pelo contato diário com os
leigos, vemos que eles nos
ensinam muito através de
seu entusiasmo, dedicação,
alegria e paixão pela Palavra de Deus. São Paulo diz
que “Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para
ensinar, para persuadir, para
corrigir e formar na justiça”
(2Tm 3,16). Ela é, portanto,
um instrumento indispensável para a nossa santificação e nossa conversão. Não
conseguiremos imitar Jesus,
segui-Lo, ter os mesmos
sentimentos de Cristo sem
ouvir, ler, meditar, estudar
e conhecer a sua Palavra.
“Quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus
Cristo” (São Jerônimo).
As nossas Constituições
no nº 63, nos dão um riquíssimo ensinamento para
a nossa vida consagrada:
“A Palavra de Deus é fundamento da vida espiritual da Filha do Divino Zelo.
Esta Palavra alimenta a sua
união pessoal com o Senhor,
proporcionando-lhe a compreensão do divino mandamento “Rogate”, dá-lhe luz
para conhecer a vontade de
Deus e força para viver de
modo coerente a sua vocação. A alegre participação
nas riquezas emanadas da
Palavra de Deus ajuda as
Irmãs a crescer juntas e a
progredir na vida espiritual e
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apostólica. Assim, a comunidade, tendo cotidianamente
em mãos a Sagrada Escritura, acolhe a Palavra para
fazê-la frutificar na vida e
anunciá-la com zelo”. Estas
belas palavras nos ajudam
a viver plenamente a nossa
vida Consagrada. Quando
meditamos de verdade a Palavra de Deus e a colocamos
em prática, passamos a ver

o mundo e as pessoas com
o olhar de Deus. “Quando
eu encontrava as Tuas palavras, eu as devorava. Elas
se tornaram a minha alegria
e a felicidade do meu coração, porque Teu nome era
invocado sobre mim, Senhor, Deus dos exércitos (Jr
15,16). ”
Viver como Jesus viveu,
é viver a vida pautada na

Palavra que nos ensina, nos
orienta e nos mostra o caminho a seguir. Que Deus
nos ajude a sermos Mulheres autênticas e praticantes
da Palavra de Deus assim
como foi Maria. Desejo à todas boa leitura e uma verdadeira e profunda experiência
de oração com o Senhor.
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Papa Francisco
ANGELUS - 24/09/2017
Bom dia, estimados irmãos e irmãs!
Na página evangélica de
hoje (cf. Mt 20, 1-16) encontramos a parábola dos operários chamados a trabalhar
ao dia, que Jesus narra para
comunicar dois aspetos do
Reino de Deus: o primeiro,
que Deus quer chamar todos a trabalhar para o seu
Reino; o segundo, que no
final deseja oferecer a todos a mesma recompensa,
ou seja, a salvação, a vida
eterna.
O senhor da vinha, que
representa Deus, sai ao
romper da manhã e contrata
um grupo de operários, concordando com eles o salário
de um denário por dia: era
um salário justo. Depois, sai
também nas horas seguintes — ele sai cinco vezes
naquele dia — até ao cair da
tarde, para contratar outros
operários que estão desempregados. No final do dia,
o senhor ordena que seja
dado um denário a todos,
até àqueles que tinham trabalhado poucas horas. Naturalmente, os trabalhadores
contratados primeiro queixam-se, porque veem que
são pagos como aqueles
que trabalharam menos. No
entanto, o senhor recorda-lhes que receberam quanto
tinham concordado; mas, se
Ele quiser ser generoso com

os demais, não devem sentir
inveja.
Na realidade, esta “injustiça” do senhor serve para
provocar, em quantos ouvem a parábola, um salto de
nível, porque aqui Jesus não
quer falar do problema do
trabalho, nem do salário justo, mas do Reino de Deus!
E a mensagem é esta: no
Reino de Deus não existem
desempregados, todos são
chamados a desempenhar
a sua parte; e no final haverá para todos a recompensa
que deriva da justiça divina
— não humana, por sorte!
— ou seja, a salvação que
Jesus Cristo nos conquistou
com a sua morte e ressurreição. Uma salvação que não
é merecida, mas concedida
— a salvação é gratuita — e
por isso, «os últimos serão
os primeiros e os primeiros
serão os últimos» (Mt 20,
16).
Com esta parábola, Jesus quer abrir o nosso coração à lógica do amor do Pai,

que é gratuito e generoso.
Trata-se de nos deixarmos
surpreender e fascinar pelos «pensamentos» e pelos
«caminhos» de Deus que,
como recorda o profeta Isaías, não são os nossos pensamentos, não são os nossos caminhos (cf. Is 55, 8).
Os pensamentos humanos
são muitas vezes marcados
por egoísmos e interesses
pessoais, e as nossas veredas estreitas e tortuosas não
são comparáveis com os
caminhos largos e retos do
Senhor. Ele é misericordioso — não nos esqueçamos
disto: Ele é misericordioso
— perdoa amplamente, está
cheio de generosidade e de
bondade, que derrama sobre cada um de nós, abrindo
a todos os territórios ilimitados do seu amor e da sua
graça, os únicos que podem
conferir ao coração humano
a plenitude da alegria.
Jesus quer levar-nos a
contemplar o olhar daquele senhor: o olhar com que
vê cada um dos operários à
espera de um trabalho, chamando-os para a sua vinha.
Trata-se de um olhar cheio
de atenção e de benevolência; é um olhar que chama,
que convida a erguer-se, a
pôr-se a caminho, porque
deseja a vida para cada um
de nós, quer uma vida plena,
comprometida,
resgatada
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do vazio e da inércia. Deus
não exclui ninguém e quer
que cada um alcance a sua
plenitude. Este é o amor do
nosso Deus, do nosso Deus
que é Pai.
Maria Santíssima nos
ajude a acolher na nossa
vida a lógica do amor, que
nos liberta da presunção de
merecer a recompensa de
Deus e do juízo negativo sobre os outros.

Depois do Angelus
Ontem, em Oklahoma
City (Estados Unidos da
América), foi proclamado
Beato Stanley Francis Rother, sacerdote missionário
assassinado por ódio à fé,
devido à sua obra de evangelização e promoção humana em benefício dos mais
pobres na Guatemala. O seu
exemplo heroico nos ajude a
ser testemunhas corajosas
do Evangelho, comprometendo-nos a favor da digni-

dade do homem.
Saúdo
afetuosamente
todos vós, romanos e peregrinos provenientes de vários países. Saúdo de modo
particular o coro da Missão
católica italiana de Berna, a
comunidade romana de Comunhão e Libertação, bem
como os fiéis de Villadossola, Offanengo e Nola.
Desejo bom domingo a
todos! E, por favor, não vos
esqueçais de rezar por mim.
Bom almoço e até à vista!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
1º Encontro Vocacional de jovens vocacionadas:
“Vem, Eu te chamo... Vai, Eu te envio...”
O domingo, dia 24 de
setembro, foi um dia muito
especial, que ficará para a
história da nossa comunidade e do nosso Instituto. Preparamos com antecedência
um belo convite que foi entregue a cada vocacionada
individualmente.
No dia certo, foram chegando aos poucos as oito
adolescentes. Percebia-se
no olhar que a expectativa
era grande e a ansiedade
tomava conta de cada uma.
Todas estávamos contentes: elas por nos conhecer um pouco mais e nós a
elas. Claro que já havíamos
conversado muito de vários
assuntos, mas agora a con-

versa tocava diretamente
ao âmago de cada uma: “O
vem, Eu te chamo…” “Ele”,
o Mestre, começava a se
revelar e dar-se a conhecer
a cada uma. Era o início de
uma nova jornada e quem
sabe, de um apaixonamento
pelo Mestre, que mudará totalmente o rumo da história
de cada uma.
O assunto foi vocação. As
primeiras perguntas foram:
por que você quer ser Religiosa? Quando você sentiu
este apelo, o que lhe veio
no coração? As respostas
foram: para servir a Deus e
os irmãos… Evangelizar…
Cuidar dos pobres… Dar
catequese… Houve vários

comentários. Depois, foi
aprofundado um pouco sobre o tema e houve partilha
com a ressonância do que
mais marcou a cada uma.
Por fim, um lanche e a entrega do livro de Santo Aníbal
e a oração vocacional, com
incentivo de rezarem todos
os dias. Foi também escolhido para cada uma o dia do
acompanhamento personalizado com a Irmã.
A primeira semente foi
lançada! Agora cabe a nós
cultivarmos com muito carinho e dedicação. E elas
abrirem-se à graça e a ternura de Jesus. Rezemos para
que o processo aconteça.
Ir. M. Amélia Castagnetti
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

NOSSA SENHORA MENINA
A festa da “Menininha
Maria” é uma das mais queridas na piedade do Pe. Aníbal. Inúmeros são os testemunhos sobre esta devoção
particular. No processo para
a sua Canonização, uma
testemunha depôs:
“Ele amou muito Nossa
Senhora, especialmente a
Imaculada e Maria Menina.
Escreveu muitas poesias
e cânticos, que ele mesmo
cantava conosco, com os
braços erguidos. A Menina
era então a poesia do seu
coração: quem pode descrever os discursos para a sua
festa, quando com ingenuidade peculiar, com um sorriso e uma palavra, que brotava terna e fecunda de seus
lábios, transportava-nos em
espírito a Nazaré e como
que nos fazia esperar que

Joaquim e Ana nos dessem
licença para visitar a recém-nascida? São cenas que se
experimentam. Mas não se
podem dizer.”
Nossa Senhora quis dar-lhe um sinal de agrado pelo
culto especialíssimo que tinha por Ela, confortando-o
em sua última doença e aparecendo-lhe, um dia antes
da sua morte, nas feições de
menina (Oração Rogacionista. 1996. P. 349).
A celebração da Natividade da Bem Aventurada
Virgem Maria evidencia a
importância da Virgem no

mistério da nossa salvação,
sendo ela chamada a tornar-se a mãe do Salvador.
O seu nascimento inaugura
o mistério salvífico de Cristo.
A festa Natividade de
Maria teve desde sempre
um lugar muito especial no
nosso Instituto. Assinalou
não somente o início do
primeiro orfanato feminino
no Bairro Avignone (8 de
setembro de 1882) mas,
através dos vários acontecimentos, acompanhou o seu
desenvolvimento. Maria Menina consolou o nosso Padre
Fundador nos últimos dias
da sua vida terrena, com o
dom da sua presença, em
resposta materna à sua filial
devoção.
Prof. Amanda Barbosa
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Desfile Cívico do ANSA
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

ENCONTRO DOS BRASILEIROS
Nos dias 1, 2 e 3/09, participamos do encontro dos brasileiros na casa de espiritualidade Sagrada Família de Nazaret.
Marcaram presença cerca de 40 religiosas e religiosos de diferentes Congregações, além do
carinhoso e amigo bispo D. Esmeraldo Farias Barreto, presidente Nacional da Comissão Missionária da CNBB.
Foram dias enriquecedores de aprofundamento, partilha, troca de experiência, aprendizado e
muita descontração. Obrigada Padre Loacir, por tanta generosidade!!!!!
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Celebrando Nossa Senhora Menina
No dia 08/09 aconteceu a visita das crianças do Colégio Urkupiña à Nossa Senhora Menina.

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
Escritor Fernando Carraro Visita CCR
O escritor Fernando Carraro esteve no Colégio Cristo Rei nesta quarta-feira, 27,
para um bate-papo especial
com os alunos do Ensino
Fundamental 1. Os alunos
do 4° e 5° ano fizeram uma
apresentação especial baseada nos livros do autor: A
Magia dos Biomas e Biomas
Conhecer para Proteger.
Após a apresentação o
autor falou um pouco aos
estudantes sobre suas experiências nas viagens feitas pelo Brasil, especialmente na Amazônia, o maior
Bioma brasileiro. “O primeiro
passo para proteger algo é

conhecê-lo. Então vou falar
um pouco pra vocês desta
minha aventura pelos 7 biomas brasileiros. A Amazônia foi a mais emocionante
delas”, destacou. Ele mostrou imagens de lugares e
animais que conheceu. As
crianças ficaram surpresas
e curiosas com as histórias
contadas por ele.
Ao final da apresentação
ele deixou uma mensagem
de motivação para que as
crianças busquem seus sonhos, que acreditem que é
possível fazer a diferença
no mundo. “Não importa o
que você é agora, mas sim

o que poderá fazer e onde
quer chegar. Você protagonista da sua própria história.
Quem sabe faz a hora não
espera acontecer”.
Na oportunidade ele ainda respondeu às inúmeras
perguntas das crianças, autografou os livros e participou de uma deliciosa confraternização com as turmas no
recreio coberto do colégio.
Por meio de uma parceria
com a editora FTD, Carraro
tem percorrido centenas de
escolas pelo Brasil. Ele é autor de 55 livros.
Taise Forgiarini
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Encontro de Formação de Coroinhas
No dia 13/09, às 18:00 horas, foi realizado, no salão da Paróquia Nossa Senhora de Nazareth,
o encontro com as crianças que estão se preparando para ser coroinhas sobre o tema e dinâmica
do Mês da Bíblia. A Palavra de Deus que se fez Carne deve se encarnar em nossa vida para fazer
reinar a compaixão do Amor Misericordioso de Deus.
Comunidade Nossa Senhora de Fátima
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Encontro com os Adolescentes da Catequese de Crisma
No encontro realizado no
Salão da Paroquial, no dia
04 de setembro, com os catequizandos adolescentes
da Crisma, vimos a importância da Palavra de Deus
em nossa Vida através de
uma dinâmica onde a água é
fonte que restaura e purifica
nossa vida.

Durante a dinâmica, os
adolescentes mergulharam
o giz, a pedra que rustica e
a esponja na água e observaram que: o giz, a pedra e
a esponja representam cada
um de nós; o giz retém a
água para si; a pedra não
deixa nada penetrar em si
e a esponja absorve água e,

ao apertá-la, ela transmite
o que tem de melhor. Que
cada um de nós deve ser
como esponja: escutando
e absorvendo a Palavra de
Deus, é que seremos capazes de transformar a sociedade com o que temos de
melhor dentro de nós.
Ir. Cleusa Maria dos Santos

Encontro especial com as Famílias e a Oração do Terço
No dia 01/09/2017, finalizada a Semana Missionária das Irmãs Gracianas em Lajinha, nós Irmãs
FDZ, ficamos responsáveis em dinamizar o momento com as famílias, na Comunidade Santo Aníbal, no horário das 19:00 horas. Houve um Encontro especial com as Famílias e a Oração do Terço.
Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Festa da Natividade de Nossa Senhora Menina
Após o tríduo em preparação à festa de
Nossa Senhora Menina, no dia 07/09, às
21:00 horas, nos reunimos na capela para o
momento de louvor à Maria: a predileta da
Santíssima Trindade.
Santo Aníbal admirava tanto Nossa Senhora e dizia que jamais chegaremos a compreender quanta plenitude de graça Deus

colocou no Coração de Maria. Louvemos e
agradeçamos por ser Ela a Mãe que nos conforta em nossas angústias, por ser esperança
em nosso caminho.
Aproveitamos este dia de Graça para fazer
o nosso retiro espiritual mensal.
Ir. Cleusa Maria dos Santos

Reunião do Grupo do SAV
No dia 11 de setembro, às 20:00 horas, o
Grupo do SAV se reuniu na casa das Irmãs
para refletir sobre a Palavra de Deus, que é fio
condutor da vida, que nos faz olhar a realidade
e escutar o clamor do povo, que faz arder nosso
coração para amar Deus e o próximo.
Comunidade Nossa Senhora de Fátima
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

II ENCONTRO NACIONAL DA UOV:
PERFIL HUMANO E ESPIRITUAL DE SANTO ANÍBAL
“Aqui chegamos no dia
sete de setembro e aqui
permaneceremos até o dia
nove de setembro/2017.
Ambiente de muita alegria,
acolhida, prazer, partilha e
um bem estar indescritível,
pois penetramos num lugar
onde reside a FONTE, que
nós Associados da UOV
buscamos com tanta sede.
Aqui nos saciamos.”
Assim, se expressou um
dos participantes do Encontro. E realmente, este nosso
II Encontro outra coisa não
queria senão, alimentar a
chama que arde em seus corações, a chama do zelo pelo
mandamento de Jesus: “Pedi
ao Senhor da Messe...”. Eis o
motivo principal de estarmos
juntos nesses dias.
No transcorrer do encontro, sentia-se, por parte de
todos e de todas, um crescente desejo de CONFIRMAR nossa fidelidade ao
mandamento de Jesus e o
compromisso de continuar

a Intuição Carismática de
Santo Aníbal, e consequentemente estender ainda
mais este MUTIRÃO de oração pelas vocações.
Viemos para nos encontrar como família e atraídos
pelo mesmo brilho do tesouro escondido: O Rogate.
O ROGATE nos une, nos
fortifica no caminho da fé e
na vivência cristã da nossa

vocação. Aqui, à luz do Rogate, buscamos caminhos,
alargamos horizontes, projetamos, sonhamos juntos, rezamos, partilhamos nossas
experiências, nossas alegrias, dúvidas, dificuldades,
nos conhecemos e nos sentimos fortes, pois estamos
espalhados nas diversas regiões onde as nossas queridas Irmãs FDZ vão à frente.
Dias luminosos vivenciamos!
Tudo que foi realizado,
aprofundado, rezado, foi
conduzido e guiado à luz
dos Ensinamentos de Santo
Aníbal Maria Di Francia, que
um dia debruçou-se sobre
a realidade do seu tempo e
do seu povo messinense e,
como Jesus, sentiu-se tocado profundamente, e fez do
pedido de Jesus a RAZÃO
do seu viver. O “ROGAI,
POIS...” tornou-se, para ele,
um ideal de vida.
Hoje, a Igreja também, se
debruça sobre as multidões
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sofridas dos nossos dias, e
surge um novo impulso na
reflexão sobre a importância
de rezar pelas vocações.
Eis-nos
aqui, prontos
e decididos a colaborar na
Messe, sendo bons operários, rezando e divulgando
a nossa missão como Associados da UOV.

Outra LUZ que nos guiou,
nesses dias, com tanta ternura, foi a PRESENÇA MATERNA de Maria, por quem
Santo Aníbal foi um grande
apaixonado e a ela dedicou,
poemas, títulos, preces,
poesias, músicas. Celebramos, junto à comunidade
de Irmãs, a Vigília do Nasci-

mento de Maria. Que lindo!
Quanta poesia! Quanta fé!
Com quanto amor tudo foi
preparado para nos ajudar a
entrar no coração de Santo
Aníbal e com ele nos entregar aos cuidados da Mãe
Maria Menina, neste Ano
Mariano.
Ir. Maria dos Anjos, fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

SOLIDARIEDADE ULTRAPASSANDO FRONTEIRAS
DO CSA AO CORAÇÃO DA ANGOLA
Em recente viagem, (0210/08) Ir. Maria Eli entregou
às Irmãs Amélia e Juçara, o
valor arrecadado na CAMPANHA SOLIDÁRIA – PRÓ
ANGOLA que professores,
alunos e familiares realizaram durante o primeiro semestre deste ano, no Colégio.
No município de Capenda Camulemba - Lunda Norte, as Filhas do Divino Zelo
estão presentes, desde novembro de 2014 e realizam
uma efetiva ação missionária de promoção humana
e evangelização. Com as
ajudas recebidas, realizam
milagres de amor e partilha
junto à população local.
Como a maioria das cidades de Angola, Capenda

Camulemba começa a se
refazer dos escombros a
que foi submetida, desde o
conflito armado que o país
viveu durante muito tempo.
Lá, tudo precisa ser recomeçado: escolas, hospitais,
residências, igrejas, etc.
A vida é dura e os sonhos

se desfazem entre necessidades básicas e extrema
escassez de meios e oportunidades. A mais absoluta
pobreza é o prato cotidiano.
O pequeno gesto individual de partilha será brevemente revertido em alimentos, medicamentos e
material escolar e de formação para esses nossos irmãos, que também sonham
com a felicidade e a alegria.
Jesus disse que não ficará sem recompensa o copo
dado ao sedento. Cada pequena partilha será largamente recompensada.
Muito obrigada!
Você pode continuar ajudando, entre em contato
com uma Irmã do Colégio
Santo Antônio.
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Congresso Internacional de Diretores
Com grande galhardia, o
Colégio Santo Antônio fez-se presente no Congresso
Internacional de Diretores,
organizado pelo UNOi, realizado em Santiago, Chile, entre os dias 10 e 13 de
agosto. Foi um grande evento do qual participaram quatro países: Brasil, Colômbia,
México e Chile, país sede. A
temática do congresso intitulou-se PROCURA-SE UMA
ESCOLA e desencadeou
uma série de reflexões direcionadas ao papel da escola
e suas ações para adequar-se aos novos tempos, às
novas formas de linguagens
bem como a busca de estratégias para enfrentamento
dos desafios oriundos das
constantes transformações
por que passa o mundo moderno. Evidenciou-se a urgência de se repensar a es-

cola do futuro, objetivando
transformá-la a partir de um
sentido maior e mais significativo do fazer pedagógico.
Foi uma excelente oportunidade de interação e troca de experiências entre
educadores de diferentes
países e, consequentemente, diferentes culturas. O
caráter comum a todos foi a
incansável busca de novos
conhecimentos para serem
compartidos com as equi-

pes de trabalho, para que,
diante da tarefa desafiadora de educar, se encontrem
diferentes alternativas que
proporcionem aos seus alunos uma educação de qualidade, significativa, eficaz e,
sobretudo, transformadora.
O UNOi mais uma vez
vem ao encontro da proposta do colégio: a preparação
para o ingresso nas mais diversas universidades, além
de contribuir com a formação de cidadãos plenos,
cônscios de seu exercício
de cidadania, nutrindo o
compromisso de transformar
a sociedade em um mundo
melhor.
Na ocasião descrita, o
C.S.A. fez-se representar
por sua coordenadora pedagógica, Maria de Fatima A.
C. Fernandes.

Projeto Nursing Home
Hoje foi o tão esperado dia do Projeto Nursing home. Visitamos a obra social Nossa Senhora
Aparecida e o lar dos idosos das Irmãs Filhas do Divino Zelo, em Valença. Obrigada a todos os
envolvidos neste lindo projeto: alunos, pais, professora Gisele Ibrahim, Irmã Eliane Fdz, Irmã Érica
Bitencourt, Irmã Nivalda, Irmã Helena Francisca, Irmã Ruth, as crianças do projeto, as professoras… Obrigada pelo carinho e atenção de sempre. Que Deus continue a abençoá-las nesta linda
missão de ajudar o próximo.
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Mês da Bíblia
A Igreja Católica do Brasil celebra durante o mês de
setembro, o mês da bíblia.
Esse mês temático surgiu
em 1971 e foi escolhido porque no ultimo domingo celebramos o dia nacional da
bíblia, devido a proximidade
da festa de São Jerônimo,
patrono dos estudos bíblicos, no dia 30.
Mas, afinal de contas,
para que foi escrita a bíblia?
Podemos procurar a resposta na própria bíblia: 2 Tim
3,16; Isaías 55,10-11; Lucas
1,3s. Deus escreveu dois livros para nós, o primeiro é
a vida, a criação, os fatos.
O livro da vida nem sempre
é transparente … o pecado
não deixa a vida falar como
deveria. O outro livro é a bíblia, que vem nos ajudar a
entender o primeiro livro, a
vida … e nos ajudar a descobrir nela os apelos de Deus.
Santo Agostinho disse que
a bíblia não existe para sí,

mas para nós. A sagrada escritura existe para iluminar o
chão da nossa vida.
A palavra bíblica vem do
latim biblion: livro. A bíblia é
uma coleção de livros, uma
biblioteca, escritos em épocas diferentes, por autores
diversos e em gênero literários diversos.
Ler a bíblia sem perceber
como funciona a linguagem
leva a graves enganos. A Dei
Verbum nos lembra: “Para
descobrir a intenção dos hagiógrafos (escritor sagrado,
inspirado por Deus), devem-se levar em conta gêneros
literários…” A saber, gêneros literários na bíblia: legislativo, etiologias, narrativas
teológico-didáticas, sapiencial, poesia, etc…
Abrimos o mês da bíblia,
como escola católica, comprometida com a formação
integral de nossos estudantes, tendo como fonte e modelo Jesus Cristo, o Divino

Rogacionista. Foi um momento de acolhida da Palavra, cercada de alguns símbolos: Luz - ” Tua palavra é
lâmpada para os meu pés e
luz para o meu caminho.”(Sl
119,105); Mel - “Quão doces
são as tuas palavras ao meu
paladar.” (Sl 119,103); Pão
- “Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de
Deus.”(Mt 4,4).
A bíblia não briga com a
ciência, com a historia, com
a geografia. Ela quer transmitir a experiência de fé de
um povo para iluminar a nossa vida hoje. Surgiu como
fruto da inspiração divina e
do esforço humano. É o livro que primeiro foi vivido,
depois contado de pai para
filhos e somente depois escrito. É o resultado de uma
longa caminhada, que procura transmitir a Palavra de
Deus presente na vida.
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Viva Nossa Senhora Menina
Dia de muita alegria e bênçãos!
No dia 06 de setembro,
quando celebramos a festa
de Nossa Senhora Menina,
no turno vespertino, aconteceu, em nosso Colégio, a
inauguração de quatro novos espaços para a Educação Infantil: salas de leitura,
teatro, laboratório de Matemática e atelier de Arte.
Na ocasião, a diretora administrativa, Irmã Maria Eli

Milanez abençoou os locais,
todas as crianças e professoras, acompanhada da coordenadora Jaqueline Terra,
que conduziu Nossa Senhora Menina, em visita às salas
e a todos do Colégio.
Esse momento belíssimo
foi seguido de lanche partilhado e a doação de biscoito
e suco para as crianças da
Obra Social Madre Palmira

Carlucci, no Bairro Santa Terezinha - Três Rios.
A festa envolveu as crianças de todo o Colégio! A homenagem a Nossa Senhora
Menina foi a culminância de
mais de um mês de oração e
preparação com as famílias
dos alunos, pois a imagem
peregrinou as casas com
uma oração própria para ser
rezada em comum!
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SEMANA DA PÁTRIA NO CSA

Nos dias 04, 05 e 06 de
setembro, o Colégio Santo
Antônio comemorou a Semana da Pátria juntamente
com seus alunos, professores e colaboradores. Entre
os vários temas que eclodiram ao longo desse ano,
alguns se tornaram mais
fortes durante a semana de
comemorações.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –
(CNBB) - divulgou, na sexta-feira (1º/09), a mensagem
para o dia 7 de setembro,
data que marca a Independência do Brasil.
No documento, o organismo incentiva as pessoas
de boa vontade a se mobilizarem pacificamente na
defesa da dignidade e dos
direitos do povo brasileiro,
propondo “a vida em primeiro lugar”.
A sociedade brasileira
está cada vez mais perplexa, diante da profunda crise
ética que tem levado a decisões políticas e econômicas
que, tomadas sem a participação da sociedade, implicam perda de direitos, agravam situações de exclusão e
penalizam o povo brasileiro,

em especial os mais pobres.
Estamos cada vez mais
perplexos, diante da impunidade, da justiça seletiva, da
violência, da eterna guerra
contra as drogas, do preconceito, da homofobia, do machismo, da cultura da violência à dignidade feminina etc.
Seria demais declarar independência de tudo o que
nos aflige? Seria ótimo. Porém, estar livre de tudo isso
não é uma tarefa fácil, assim
como não foi fácil o nosso
processo de independência.
Em 7 de setembro de
1822, não alcançamos de
forma imediata a total independência em relação ao
Império Português. Diversas
batalhas aconteceram em
outros estados nos meses
seguintes para expulsar tropas portuguesas. No Pará,
por exemplo, a então província do Grão-Pará e Maranhão, muito ligada a Portugal e sem muitas relações
com o centro-sul do país, a
independência somente foi
reconhecida em 15 de agosto de 1823, quase um ano
após o grito. Os paraenses
foram, portanto, os últimos
a aderirem e ainda hoje,

comemoram o feriado em
agosto, no dia 15.
Ainda à época da Independência, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro e
José Bonifácio, Ministro de
Estado e consultor de Dom
Pedro I, já havia sugerido
que a Capital fosse transferida para o interior do Brasil,
a fim de reforçar a segurança do território. Essa foi uma
estratégia geopolítica pensada muito antes da fundação de Brasília, Capital planejada para ser o coração
político do Brasil, além de
um grande eixo de integração do território nacional.
Esses dois exemplos nos
mostram que as melhorias e
as conquistas só vêm quando são alvo de lutas coletivas, da união/integração do
nosso povo em prol do alcance de objetivos comuns
e quando, de fato, vislumbramos mudanças. Ocupar
os espaços, discutir mudanças, cobrar representatividade são os primeiros passos
para a real independência.
A escola serve de ponte
que nos guia à verdadeira
independência, que é construída a cada novo dia, com
o nosso compromisso por
uma educação de qualidade, por uma sociedade melhor, tolerante, unida, justa e
que, principalmente, nunca
deixe de lutar.
Um Brasil independente
é um Brasil pensante!
Por: Rômulo Cerqueira, professor de Geografia do CSA.
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TOEFL no CSA
O Colégio Santo Antônio aplicará o teste
do TOEFL, durante o mês de setembro, para
todos os alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.
O TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Teste de Inglês como Língua Estrangeira) é um exame de Inglês que mensura a
habilidade de entendimento e uso do mesmo
em ambientes acadêmicos. É um dos exames
de inglês com o maior reconhecimento no

mundo, permitindo que se avalie a capacidade de leitura, escrita, e compreensão auditiva.
Quando se pretende estudar em um país
de língua inglesa, normalmente deve-se comprovar o domínio do idioma através de um
exame com reconhecimento internacional. O
TOEFL é um dos exames realizados para ingressar em uma escola ou universidade estrangeira.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Celebração da Família
No dia 11 de agosto,
a Comunidade Educativa
Madre Nazarena Majone,
celebrou junto às nossas
crianças, seus pais, avós e
demais familiares, a festa da
Família. A linda celebração,
preparada por nossas professoras e crianças, trouxe
presente o mês vocacional,
lembrando que somos todos
chamados por Deus a uma
missão especial, onde cada
um pode se doar ao outro,
respondendo àquela voz in-

terior que nos interpela e ao
mesmo tempo nos impulsiona a algo mais.
Uma singela homenagem
foi feita aos nossos vovôs e
vovós, cujo dia foi celebrado no mês de julho. Mas, a
homenagem principal, foi
dirigida aos papais. O nosso
Super Herói que nos incentiva e nos faz sentir como
Pequeno(a)s Heróis ou Heroínas.
Ir. M. Neves de Sousa - fdz
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Desfile da Pátria
Neste ano, a Prefeitura do nosso bairro não
conseguiu organizar o desfile cívico na Quinta
da Boa Vista. Decidimos, então, solicitar ao
Museu Conde de Linhares para realizarmos
o nosso desfile cívico no pátio interno do museu, e assim se deu. Foi um momento familiar, acolhedor e de profundo senso cívico.
Após o desfile, as tumas se dividiram

em dois grupos para fazer a visitação pelos
ambientes do museu, acompanhados pelas professoras e familiares, orientados pelo
guia, que fazia a apresentação dos espaços
contando um pouco da nossa história, assim
como da história do Exército Brasileiro.
Ir. Maria Neves de Sousa - fdz

Mês da Bíblia
No início de setembro, fizemos a celebração de abertura do mês da Bíblia. Com uma dinâmica
apresentamos às crianças o significado e a importância da Palavra de Deus na nossa vida.
Utilizando a dinâmica do presente, que foi desvendado durante a celebração, cada professora
com suas respectivas turmas recebeu um embrulho contendo uma Bíblia que, durante todo o mês
iria fazer a peregrinação pelas casas, incentivando a leitura e o conhecimento da Palavra de Deus
nas Famílias.
Ir. Maria Neves de Sousa - fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

MÊS DA BÍBLIA
Todo este mês de
Setembro é dedicado
a Sagrada Escritura, a
Bíblia. Mas você sabe
por quê?
Setembro é conhecido como "Mês da
Bíblia" porque no dia
30 de setembro comemoramos a festa de
São Jerônimo. Foi ele
quem, no século IV, foi
responsável, a pedido
do Papa Dâmaso I, pela tradução dos textos
bíblicos originais (hebraico, aramaico e grego) para a língua latina. Este célebre trabalho
recebeu o nome de "Vulgata". A Igreja considera São Jerônimo como patrono dos estudos
bíblicos. (Fonte: Arquidiocese Feira de Santana)
A Bíblia foi escrita pelos homens, mas foi
uma inspiração de Deus! Ele se utilizou dos
homens para que escrevessem toda a história
da salvação, inspirados pelo Espírito Santo
de Deus. Por isso dizemos que quem escre-

veu foi o próprio Deus!
Ela é a carta de
Deus deixada à nós
que somos seus filhos.
Na Bíblia a gente pode
encontrar direção pra
tudo o que acontece
em nossa vida. Você
não precisa ler a Bíblia
inteira de uma só vez...
Pode ler um pouquinho a cada dia... Além
do mais, você pode ler
a Bíblia para Crianças que tem desenhos e
ajuda você a entender melhor a Palavra de
Deus!
No dia 01 de setembro, a turma do Infantil aproveitou o momento da hora cívica para
fazer a abertura do mês da Bíblia. A turminha
encenou a parábola da moeda perdida. Agradecemos imensamente à tia Carminha e às
nossas queridas crianças por esse momento
especial. Que Santo Aníbal Maria os abençoe!
Ir. M. Arcilene Rosa da Silva - fdz
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

Celebração do Jubileu de Prata da Ir. Aparecida
No domingo, dia 17 de
setembro, celebramos os
25 anos de Consagração
Religiosa da Ir. Maria Aparecida Pereira da Silva com
a Comunidade Eclesial e os
benfeitores.
A vida é um Dom recebido de Deus; a vida é um
compromisso assumido; a
vida é um chamado que foi
cultivado. Por isso, celebrar
25 anos de Vida Religiosa,
é celebrar o amor de Deus
presente na vida e missão.
É agradecer a fé que Deus
te deu, a vocação e a graça
da fidelidade a Jesus Cristo
e Seu Projeto de amor.
Deus, Pai de bondade e
misericórdia, que escolhestes IR. APARECIDA para

cumprir sempre e em tudo
a Vossa Vontade, especialmente junto aos mais necessitados. Alegra-nos celebrar a presença de Deus
em toda a vida acontecida
a partir do SIM corajoso de
mulheres como IR APARECIDA que, na entrega total
de suas vidas e dons junto
ao povo, ajudam o Reino de
Deus acontecer entre nós.
Parabéns minha amiga pelo
seu aniversário e pelos 25
anos de Consagração Religiosa.
JESUS TE AMA E NÓS
TAMBÉM!
No momento de Ação
de Graças, as crianças da
Obra Social fazem uma homenagem:

Querida Ir. Maria Aparecida... Jesus tocou o seu
coração e você disse: SIM.
Jesus te chamou pra ficar
pertinho dEle e para amar
e você disse: SIM. Jesus te
deu forças para superar tantos desafios e você disse:
SIM. Jesus pediu pra você
nos amar e fazer tanto bem
para as pessoas e você disse: SIM. Tua vida é: como
uma luz que brilha, sinal de
Deus entre nós, amor de
Deus feito gente, esperança
que não morre, fé que ilumina. Obrigado pelo SIM que
você continua dizendo com
tanto AMOR! Nós te amamos muito!
Ir. M. Alzeni Borba
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